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15. ehitliin stenmesi 2/342

17. Allah Yolunda Yapld Halde Ho Karlanmyan
Davram 2/344

18. Cihada Tevik 2/345

19. At Yarlar ve Sava Harcamalarna Katk 2/349

20. Müslüman Olan Zimmilerin Topraklarnn Durumu. .. 2/352



21. Mecburiyet Halinde Birkaç Kiinin Ayn Kabre Defne-

dilmesi; Rasûlullah'n Vefatndan Sonra Onun Va'di-

ne Riayet - 2/353

22
ADAKLAR VE YEMNLER KTABI

1 . Yürümeyi Adamann Gerei 2/357

2. Beytullah'a Kadar Yürümeyi Adamak 2/359

3. Kabe'ye Kadar Yürümeye Yemin Etmek 2/362
• . Allah'a syan Olan Hususlarda Adan Caiz Olmay 2/363

5. Yemin-iLav 2/366

6. Kefareti Gerektirmeyen Yeminler 2/367

7. Kefareti Gerektiren Yeminler 2/368

8. Yemin Keffaretinin Ödenii 2/370

9. Yeminle ilgili Muhtelif Rivayetler 2/372

23
KURBANLAR KTABI

1 . Kurban Edilmesi Yasak Olan Hayvanlar 2/377

2. Kurbanlarn Seçiminde Müstehab Olan Hususlar 2/378

3. mam Bayram Namazndan Dönmeden Kurban
Kesilmemesi 2/379

4. Kurban Etlerinin Saklanmas ve Korunmas 2/380

5. Kurbanda Ortaklk, Sr ve Deve Kurbannda
Ortaklarn Says * 2/382

6. Anasnn Karnndaki Çocuk Adna Kurban Kesilmesi,

Kurban Bayram Günleri 2/384

24
HAYVAN KESME KTABI

1 . Hayvan Boazlanrken Besmele Çekilmesi 2/387

2. Mecburiyet Halinde Hayvan Boazlama ekilleri 2/388

3. Hayvan Keserken Yaplmas Mekruh Olan eyler 2/389

4. Kesilen Hayvann Karmndan Çkan Yavrunun da
Kesilmesi 2/390



25
AV KTABI

1 . Sopa ve Tala Vurulan Avn Yenmesi - 2/393

2. Eitilmi Hayvanlarla Av Yaplmas. - 2/395

& Deniz Avyla îlgili Rivayetler - ... _ 2/398

4. Yrtc Hayvanlardan Köpek Dileri Olanlarn Etini

Yeme Yasa .._ _ 2/400

5. Binek Hayvanlarn Yemenin Mekruhluu... — 2/401

6. Murdar Olarak Ölen Hayvanlarn Derisini Kullanmak 2/402

7. ölmü Hayvan Eti Yemek Mecburiyetinde Kalnmas 2/403

26
AKKA KTABI

1 . Akika Kurbanyla îlgili Rivayetler

2. Akikada Yaplan iler. ........

27
FERAZ (MÎRAS) KTABI

I . Çocuklarn Mirastaki Paylar ....... 2/41

1

3. Anne ve Babaya Çocuklarndan Düen Miras. 2/415

4. Ana Bir Kardelerin Mirastaki Paylar..™. .. 2/417

5. Ana - Baba Bir Erkek Kardelerin Mirastaki Paylar 2/418

6. Baba Bir Kardelerin Mirastaki Paylar. .. _ 2/420

7. Dedenin Mirastaki Pay 2/422

8. Ninenin Mirastaki Pay. 2/426

9. Kelalenin Brakt Mirasn Paylatrlmas 2/429

10. Halamn Miras ve Mirastaki Pay 2/432

I I . Mirasta Öncelik Hakk Douran Sebepler 2/433

12. Mirastan Pay Alamayanlar 2/435

13. Farkl Dinlerde Olanlarn Miraslar.. n «• 2/436

14. Öldürme ve Baka Sebeplerle Durumu Belli

Olmayanlar 2/438

15. Ana Ve Babas Mülâane YoluylaBoanm Çocuk ile

Zinadan Doma Çocuun Miras 2/440

ndeks 2/441

2/407

2/408



3. Cilt

28
NKÂH KTABI

1. Evlilik Teklifi 3/17

2. Bakire Kzn ve Dul Kadnn Evlenmeleri Hususunda
Müsaadelerinin alnmas - 3/1

9

3. Mehir ve Mehirsiz Evlilik Hakkndaki Rivayetler 3/21

4. Zifaf Odasnda Elerin Babaa Kalmas Halinde

Mehrin Vacip Oluu _ 3/25

5. Yeni Evlenen Kimse Bakire veya Dul Karsnn Yannda
Aralksz Kaç Gün Kalmal?...» 3/26

6. Nikâhtan Sonra Yerine Getirilmesi Gerekmeyen
artlar t „ 3/28

7. Muhailil ve Benzerinin Nikâh 3/29

8. Bir Adamn Nikâhnda Toplanmas Caiz Olmayan
Kadnlar 3/31

9. Boanlan Kadnn Annesiyle Evlenmenin Yasak Oluu 3/32

10. Haram Olarak Temas Ettii Kadmn Kzyla
Evlenmek 3/35

11 . er'an Caiz Olmayan Nikâhlar». 3/36

12. Bir Kimsenin, Hür Karsnn Üzerine Cariye Almas 3/38

13. Bir KimseninBoad Karsna -Cariye Olarak- Malik
Olmas 3/39

14. Cariye Olarak Mülkünde Olan ki Kz Karde veya
Anne ve Kz ile Temas Yasa 3/41

15. Bir Kimsenin Babasmn Cariyesi ile Temas Etmesinin
Caiz Olmay 3/43

1 6. Yahudi ve Hristiyan Cariyeleri Nikahlamak Yasa 3/45

17. hsan (Evlilik) 3/47

18. Muta' Nikâh 3/49

19. Kölelerin Evlenmesi 3/50

20. Kars Kendisinden Önce Müslüman Olan Mürikin
Nikâh , 3/52

21 . Düün île lgili Hükümler 3/55
22. Nikâhla lgili Dier Hadisler 3/57



29
TALAK (BOAMA/BOANMA) KlTABI

1 . Talak Bainle Boama 3/63

2. Erkein (Boama Niyetiyle) Karsna Serbestsin,

Kurtuldun Gibi Sözleri - 3/66

3. Boama Yetkisini Kadna Vermek Suretiyle Boanma 3/69

4. Boama Yetkisini Kadna Vermekle Bir Talak Hakkm
Kullanma - 3/70

5. Kadna Boama Yetkisini Vermek, Bo olmasn
Gerektirmez 3/72

6. îla' (Karsna Yaklamama îçin Yemin Edilmesi) 3/74

7. Kölenin îla's 3/78

8. Hür Kiinin Zhar 3/79

9. Kölenin Zhar - 3/83

1 0 . Kadnn Muhayyerlii - 3/84

1 1 . Hul' (Kadnn Bedelli Boamas) - 3/88

12. Bedel (Mal) Vererek Boanan Kadnn Talak 3/90

13. Lian (Lânetleme Yoluyla Boanma) 3/92

14. Lian Neticesinde Annesi Üzerine Kaydedilen Çocuun
Miras 3/97

15. Bakire Bir Kz Boama - 3/98

16. Hastann Boamas S/101

1 7 . Boadktan Sonra Verilecek Mut'a (Hediye) 3/1 04

1 8. Kölenin Boamas - 3/1 05

19. Hamileyken Boanan Cariyenin Nafakas 3/107

20. Kocasm Kaybeden Kadmn îddeti 3/108

21 . Hayzlar, Boama îddeti ve Ayba Halindeyken

Kadn Boamak - 3/110

22. Kendi Evinde Boanan Kadnn îddeti 3/1 J 4

23. Boanan Kadmn Nafakas: - 3/116

24. Kocas Tarafndan Boanan Cariyenin îddeti 3/118

25. Boanma îddeti île îlgili Konular 3/1 1

9

26. Hakemler 3/122

27 . Henüz Evlenmeden Boamaya Dair Yemin 3/1 23

28. Karsyla Cima Edemeyen Kocaya Tamnacak Zaman 3/1 24

29. Talakla Alakal Hadisler 3/1 25

30. Kocas Ölen Hamile Bir Kadnn îddeti 3/1 30



31. Kocas ölen Kadnn Iddeti Bitinceye Kadar Kendi
Evinde Durmas _ 3/133

32. Efendisi Ölen Ümmü Veledin Iddeti 3/136

33. Kocas Ya da Efendisi Ölen Cariyenin Iddeti 3/137

34. Azil ... 3/138

35. Kocas Ölen Kadnn Bir Süre Süslenmemesi 3/141

30
SÜT EMME KTABI

1 . Çocuun Emmesi _ „ 3/149
2. Emme Çandan Sonraki Emme... _ 3/154

3. Emme ile ilgili Hükümleri ihtiva eden Baka Hadisler 3/1 57

31
ALI-VERl KTABI

1 . Pey (Kaparo) Vermek _ 3/1 61
2. Kölenin Mal „ „ 3/1 64
3. Satlan Kölede Zuhur Eden Haller „ 3/1 65
4. Kölede Kusur 3/167
5. artla Satlan Cariye...- 3/1 72
6. Evli bir Cariyeye Efendisinin Yaklamasnn Haram
Olua _ _ 3/174

7. Aac Satlan Meyvenin Durumu....... 3/1 75
8. Aaçtaki Meyvenin Olgunlamadan Önce Satnn

Yasak oluu _ 3/176
9. Ariyye Bey'i ile ilgili Hadisler. „ „ „ 3/178
10. Satlan Meyve ve Hubûbat Afetin Helak Etmesi 3/180
1 1 . Meyve Satnda istisna _ 3/182
12. Hurma Satnn Caiz Olmayan Türü_ 3/1 84
13. Müzâbene ve Muhâkale „ 3/187
14. Meyve Satlar ile ilgili Dier Hadisler» 3/191

15. Meyve Sat • 3/195
1 6 . Külçe ve Sikke Halindeki Altm Gümüle Deimek. . S/l 96
1 7 . Sarf (Para Bozdurmak) .....„„ _ 3/201

18. Tartarak Altnla Altn ve Gümüle Gümü Alverii 3/203
1 9. Iyne YoluylaAl Veri 3/207



20. Vadeli Sat Mekruh Olan Yiyecek Maddeleri 3/21

1

21 . Pein Para île Sonradan Teslim Edilmek Üzere Gda
Maddeleri Almak , 3/213

22. Yiyecek Maddelerinin Birbirleri île Eit Olarak Alnp
Satlmas - 3/216

23. Yiyecek Maddeleri Sat île ilgili Dier Hadisler 3/220

24. htikar ve Maln Pahalanmasn Beklemek 3/224

25. Hayvann HayvanKarl Sat ve Selem 3/225

26. Hayvan Satlarnda Caiz Olmayan eyler „ 3/228

27. Hayvanlar Et Karlnda Satmak 3/230

28. Eti Et Karlnda Satmak 3/232

29. Köpek Satndan Alman Para _ 3/233

30. Selem (Alasya) ve Mal Mal Karlnda Satmak 3/234

31 . Ticaret Mallarnda Selem.. m 3/236

32. Bakr-Demir ve Benzeri Madenlerin Sat 3/239

33. Bir Pazarlkta ki Satn Yasakl 3/242

34. Meçhul Al Veri - - 3/245

35. Mülâmese ve Münabeze Yoluyla Sat 3/249

36. Murâbaha (Al Verite Kâr) „ 3/251

37 Fatura Üzerinden Sat 3/254

38. Al Verite Muhayyerlik „ 3/256

39. Borç ve Faiz „ _ 3/259

40. Borç ve Havale - ~ - 3/262

41 . irket, Tevliye ve îkale ........ ....... - 3/265

42. Borçlunun îflas Etmesi * , 3/268

43. Borçlarda Caiz Olan eyler - 3/272

44. Borçlarda Caiz Olmayan eyler - 3/274

45. Pazarlk ve Al Verite Yasaklanan eyler 3/277

46. Al Veri Hakkndaki Dier Hadisler 3/280

32
KIRÂD (SERMAYE-EMEK ORTAKLII) KTABI

1. Kâr Ortakl , 3/287

2. Kâr Ortaklnda Caiz Olan eyler 3/289

3. Kâr Ortaklnda Caiz Olmayan eyler 3/291

4. Kâr Ortaklnda Caiz Olan artlar 3/293

5. Kâr Ortaklnda Caiz Olmayan artlar 3/295

6. Ticaret Mallarnda Kâr Ortakl 3/300



7. Kâr Ortaklnda Kiralama... 3/302

8. Kâr Ortaklnda Yetkisini Amak 3/303

9. Kâr Ortaklnda Caiz Olan Masraflar 3/305

10. Kâr Ortaklnda Caiz Olmayan Masraflar 3/306

1 1 . Kâr Ortaklnda Borçlar 3/307

12. Kâr Ortaklnda Sermaye Sahibi Adna Mal Alp
Satmak 3/308

13. Kâr Ortaklnda Alacaklar -

»—•«—

»«»»— MM*•••••••. 3/309

1 4. Kâr Ortaklnda Muhasebe 3/31

0

1 5. Kâr Ortaklyla lgili Çeitli Meseleler. , 3/31

2

33
MÜSAKAT (BAHÇE veAAÇ ORTAKLII) KTABI

1 . Müsakat ile ilgili Hadisler 3/31

7

2. Müsakatta Kölelerin Çalmas 3/327

34
ARAZ KRALAMA KTABI

35
UF'A (ONALIM) KTABI

1 . ufa Hakknn Bulunduu Yerler 3/335

2. ufa Hakk Bulunmayan Yerler '.

, 3/341

36
AKDYE (YARGILAMA) KTABI

1 . Doru Hükmetmeye Tevik 3/347

2. ahidlik - 3/349

3. Hadd Cezas Gören Kiinin ahitlii 3/351

4. ahidle Beraber Yemin Edilmesi 3/352



5. Borçlu ve Alacakl Olarak Ölen ve Tek ahidi Olan Kii 3/358

6. Davada Hüküm Verme Usulü. - 3/359

7. Çocuklarn ahidlii 3/360

8. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Minberi Yannda Yalan

Yere Yemin 3/361

9. Peygamber Efendimizin Minberi Yamnda Yemin 3/362

10. Rehine El Konulamamas...- 3/363

11 . Meyve ve Hayvann Rehin Verilmesi 3/364

12. Hayvann Rehin Braklmas 3/366

13. îki Kii Arasnda Olan Rehin - 3/367

14. Rehin île lgili Dier Hükümler - 3/368

15. Hayvan Kiralama ve Sözlemeye Uymama 3/371

16. Kadnn Tecavüze Uramas 3/373

17. Hayvan ve Yiyecek Gibi eyleri Zayi Etmek 3/374

18. slam'dan Dönen Kii (Mürted) 3/375

19. Karsnn Yannda Yabana Bir Adam Yakalayan Kii 3/377

20. Sokaa Atlan ve Kimin Olduu Belli Olmayan Çocuk 3/379

21 . Babas Üzerine Kaydedilen Çocuk 3/380

22. Nesebi ddia Edilen Çocuun Miras 3/384

23. Ümmü Veled Olan Kadnlar 3/386

24. Bo Araziyi mar ve Islah Etmek 3/387

25. Sular 3/388

26. nsanlara Faydal Olmak ve Zarar Vermekten

Saknmak - - 3/389

27. Mallarn Taksim Edilmesi 3/392

28. Hayvanlarn Bakalarnn Malna Zarar Vermesi 3/393

29. Hayvanlara Zarar Verenler 3/394

30. çilere (Sanatkârlara) Verilen eyler 3/395

31 . Borcu Havale Etme ve Yüklenme 3/396

32. Özürlü Bir Kuma Almak 3/397

33. Kiinin Çocuklarndan Birine Fazla Bir ey
Balamas - 3/399

34. Caiz OlmayanBa 3/401

35. Hibe 3/403

36. Sadakadan Dönü - 3/404

37. Umra - - 3/405

38. Buluntu Mal 3/407

39. Bulduu Yitii Harcayan Köle 3/409

40. Yitik Hayvanlar - 3/410



41 . Ölmü Kimse Adna Sadaka Verilmesi 3/411

37
VAStYYET KTABI

1 . Vasiyyet Edilmesini Emir 3/41

5

2. Çocuun, Akl Ermeyen, Deli ve Ahmak Kimselerin

Vasiyeti _ , _ ...... „ 3/41

7

3. Vasiyyetin, Maln Üçte Birini Geçemeyii _ 3/419

4. Gebenin, Hastann ve Cephede Bulunan Kiilerin

Mallarnn Durumu 3/422

5. Varise ve Yaknlara Vasiyyet _ 3/424

6. Kadnlam Erkekler ve Çocuu Alma Hakk Olanlar 3/427

7. Caiz Olmayan Sat Halinde Maln ladesi - 3/429

8. isabetli ve sabetsiz Hükümler 3/431

9. Kölelerin Zarar Vermesi ve Yaralamas _ 3/433

10. Geçerli OlanBa 3/434

indeks 3/435

4. Cilt

38
ITK (KÖLE AZADI) VE VELÂ KTABI

1 . Köledeki Hisseyi Azat Etmek _ 4/1

7

2. Azat Etmenin art _ _ 4/1

9

3. Azat Ettii Kölelerden Baka Mal Olmayan Kimse 4/20

4. Azat Edilen Kölenin Mallan 4/21

5. Ümmü Veled Cariyeleri Azat Etmek ve Azat
Konusundaki Dier Hükümler 4/23

6. Azat Edilmesi Vacib Olan Kölelerin Yerine Azat
Edilebilenler _ 4/24

7. Azat Edilmesi Gereken Kölelerin Yerine Azat
Edilmeyenler _ _ - 4/27

8. Ölenin Adna Köle Azat Etmek- _ 4/29



9. Azat Edilmesi Faziletli Olan Köle ve Zina Eden Cariye
ve Çocuun Azat Edilmesi _ 4/30

10. Velâ'nm Azat Edene Aitlii 4/31
1 1 . Azat Edilen Kölenin Velas 4/34••••«•••••• • ,,, .» / Ujl

12. Velânm Miras Olarak Taksimi 4/37
13. aibenin Miras ve Yahudi ve Hristiyamn Azad Ettii

Kölenin Velâs 4/39

39
MÜKATEB KTABI

1 . Mükatebin Hükmü _ 4/43
2. Kitabet Borcunu Ödeme Sorumluluu 4/49
3. Mükatebe ilikisini Kesmek 4/52
4. Mükatebin Yaralamas 4/57
5. Mükatebin Satlmas _ 4/60
6. Mükatebin Çalmas 4/63
7. Zaman Gelmeden Borcunu Ödemesi Halinde
Mükatebin Hürriyetine Kavumas 4/65

8. Hürriyetine Kavuan Mükatebin Miras 4/67
9. Mükatebe ve lâve artlarn leri Sürülmesi 4/69
10. Kölesini Azat Eden Mükatebin Velâs 4/71
11

. Mükatebin Azat Edilemeyecei Durumlar 4/74
12. Mükateb ve Ümmü Veledini Azat Etmek 4/75
1 3

. Mükatebi Azat Etmeyi Vasiyyet 4/76

i

40
MÜn TJI5ER KTABI

1
. Müdebberin Hükmü _ 4/85

2. Tedbir Akdi Hakknda Dier Hükümler 4/87
3. Ölüme Öal Olarak Azat Etmeyi Vasiyyet 4/89
4. Müdebbere Cariye le Efendisinin Cinsel likisi 4/92
5. Müdebberin Satlmas „ 4/93
6. Müdebberin Yaralanmas 4/96
7. Ümmü Veledin Yaralamas 4/99



41
HUDUD (ERÎ CEZALAR) KTABI

\ . Recm (Talayarak Öldürme Cezas) île lgili Hükümler 4/1 03
2. Zina lediini itiraf. 4/113

3. Zina Cezasyla lgili Dier Hadisler 4/115

4. Zorla Zina Edilen Kadn 4/117

5. ffete ftirann Cezas 4/118

6. Had Cezas Gerektirmeyen Haller 4/122

7. El Kesmeyi Gerektiren Hrszlk „ 4/124

8. Kaçak Hrsz Kölenin Elinin Kesilmesi 4/127

9. Mahkemeye ntikal Ettikten Sonra Hrszn
Afîedilmezlii... 4/129

10. El Kesmekle lgili Dier Meseleler 4/131

1 1 . El Kesmeyi Gerektirmeyen eyler 4/137

42
ÇECEKLER VE ÇKLER KTABI

1 . arap çmenin Cezas 4/143

2. çerisinde ra Yaplmas Yi* ÖC*XVCHC*1X J.VC* L/di ^tl JL^fctJ

3. Çeitli Meyve Sularnn Kartrlarak erbet
Yaplnn Mekruh Oluu ve Birletirilerek arap
Yaplmas Mekruh Olan eyler 4/147

4. arabn Haram Klnmas 4/148

6. arabn Haram Klnmasyla lgili Dier Hadisler 4/150

43
DYETLER (KANLIKLAR) KTABI

1. Diyetler 4/155

2. Diyetle Yaplacak ey 4/156

3. Ölenin Velisi Kabul Ettiinde Kasden Adam Öldürme
Diyeti ve Delinin Cinayeti 4/157

4. Kast Olmakszn Hataen Adam Öldürmede Diyet 4/159

5. Hataen Yaralama Diyeti c 4/161

6. Kadnn Diyeti 4/163

7. Ceninin Diyeti 4/166



8. Tam Diyet Gereken Organlar 4/1 69

9. Görme Kuvveti Giden Gözün Diyeti 4/171

10. Yüz ve Bataki Yarann Diyeti 4/1 72

1 1 . Parmaklarn Diyeti 4/1 75

12. Dilerin Diyeti ! 4/177

13. Dilerde Diyetin Hükmü 4/1 79

14. Köleyi Yaralamann Diyeti 4/180

15. Zimmî'nin Diyeti 4/182

16. Diyeti Suçlunun Kendi Malndan Ödemesi Gereken
Durumlar 4/184

17. Diyete Varis Olma ve Diyetin Arlatrlmas 4/187

18. Diyetle lgili Dier Konular 4/191

19. Pusu Kurarak ve Sihirle Adam Öldürme 4/196

20. Kasden Adam Öldürmenin Cezas 4/197

21. Adam Öldürmede Ksas 4/199

22. Kasden Öldürmede Affetme 4/202

23. Yaralarda Ksas 4/203

24. Serbest Braklan Kölenin Diyet ve Cinayeti 4/205

44
KASAME KTABI

1. Yemine Ölü Sahiplerinden Balanmas 4/209

2. Kasden Adam Öldürmede Kan Davaclarndan Yemin
Etmeleri Caiz Olanlar 4/215

3. Hataen Adam Öldürmede Yemin (Kasame) 4/217

4. Kasamede Miras 4/218

5. Kölelerde Kaseme <••• ••• ..........«•..«..•..•.••.•••.•..•••.••••••••«•••• --• 4/220

45
MUHTELF KONULAR KTABI

1. Medine ve Medine'lilere Resûlullah (s.a.v.)'m Duas 4/223

2. Medine'de kamet Etme ve Oradan Göç 4/225

3. Medine'nin Harem (Kutsal) Klnmas 4/229

4. Medine'de Veba Hastalyla lgili Hadisler 4/231

5. Yahudilerin Medine'den Çkarlp Sürülmesi 4/233

6. Medine le lgili Dier Hadisler 4/235

7. Veba Hastalyla lgili Hadisler 4/237



46
KADER KTABI

1 . Kader Hakknda Konumann Yasaklanmas 4/245
2. Kadercilerle lgili Hadisler 4/248

47
GÜZEL AHLÂK KTABI

1 . Güzel Ahlâkla lgili Hadisler 4/253
2. Haya le lgili Hadisler 4/256

3. Öfke le lgili Hadisler 4/257
4. Küs Durmama le lgili Hadisler 4/258

48
GYM-KUAM KTABI

1 . Süslenme Maksadyla Elbise Giyme 4/263

2. Boyal Elbise Giyme ve Altn Ziynet Takma 4/265

3. pek Elbise Giyilmesi 4/267

4. Kadnlarn Giymesi Mekruh Olan Elbiseler 4/268

5. Erkein Elbisesini Uzatp Sarktmas 4/269

6. Kadnn Elbisesini Uzatmas 4/271

7. Ayakkab Giymek 4/272

8. Elbise Giymek 4/274

49
HZ. PEYGAMBER (s.a.v.)'N NTELKLER

KTABI

1 . Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Vasflar 4/279

2. Meryem Olu sa (a.s.) ve Deccal'n Vasflar 4/280

3. nsanî Güzel Adetler 4/281

4. Sol Elle Yemenin Caiz Olmay 4/282

5. Yoksullar „ 4/283

6. Kâfirin Çok yiyerek Karnn iirmesi 4/284
7. Gümü Kaptan çmek ve çilecek eye Üflemek 4/285



8. Ayakta Su çmek „ 4/286

9. Süt, Su ve Benzeri çecekleri çtikten Sonra Sadakine
Vermek 4/287

1 0 . Yeme-lçme le lgili Dier Hadisler 4/289

11. Et Yemek 4/302

12. Yüzük Takmak 4/303

13. Hayvanlarn Boynundaki Çngrak ve Taklan
Çkartmak - 4/304

50
NAZAR (GÖZ DEMES) KTABI

1 . Göz Demesinden Dolay Abdest Almak 4/307

2. Göz Deene Okumak 4/310

3. Hastalarn Alaca Ecir... 4/31

2

4. Hastalara Okumak 4/314

5. Hastalarn Tedavisi 4/316

6. Stmaya Kar Souk Su ile Ykanmak 4/318

7. Hasta Ziyareti ve Uursuzluk 4/319

51
SAÇ VE SAKAL KTABI

1 . Saç ve Sakalda Sünnet „ 4/323
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1 . çeri Girmek çin zin stemek 4/351
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MAM MALK
(93-179/712-795)

ve
MUVATTA

I- MAM MALK:

a) Hayat ve ahsiyeti:

Malik b. Enes b. Amir (93-179/712-795), Medine'de dodu ve
öldü. Dedeleri Yemen'den gelip Medine'ye yerlemiti/

îmam Malik, hadis ve rivayet, fkh ve re'y ilimlerini tahsil

etmitir. Pekçok hocadan ders almtr. Nafi, Abdurrahman b.

Hürmüz, Muhammed b. Müslim b. ihab ez-Zührî, Yahya b..Said,

Rebiatu'r-Re'y bunlardandr. Abdullah b. Ömer'in azatls Na-
fi'den îbn Ömer'in rivayetlerini, sahabîlerin amellerini ve Hz.
Ömer'in tatbikatm örenmitir.

mam Malik tahsilini bitirip Medine hukukunu kavradktan,
liyakati konusunda' içlerinde fkh ilmini örendii yetmi kadar
büyük fukahanm ahitliinden sonra fetva vermeye ve öretime
balamtr. îlk zamanlar Mescid-i Nebî'de ders okutuyor, fetva

veriyordu. Daha sonra idrarm tutamama rahatszlndan dolay
evine tand, orada ders okutmaya ve fetva vermeye devam etti.

Gerek camide, gerekse evindeki derslerinde, Ebu Hanife'nin me-
todunun aksine, talebesiyle tartma ve fikir alveriinde bulun-
makszn sadece bilgi verme ve anlatma metodunu uygulad. Bu
sebepten salnda kendisiyle talebesi arasmda mevcut bir ihti-

lafkaydedilmez. Ama vefatndan sonra bazlarnn onun fikirleri-

ne muhalifgörüleri nakledilmitir.

îmam Malik, uzun ömründe yedi Emevî, be Abbasî halifesi,

otuz Medine valisi görmütür.
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îmam Malik, Hz. Ali evladn hilafet davasnda hakl görürdü.
144/761 'de halife Mansur onu Mekke'deki Hasenîlere (Hz. Hasan
taraftarlarna) göndermi ve hilâfet iddiasyla itham edilen

Muhammed en-Nefsu'z-Zekiyye ve kardei brahim b. Abdillah

kardeleri istetmiti. Bu, kendisinin umumî bir hürmet kazanm
olduunu ve hiç olmazsa siyaset bakmndan, hükümdara dü-
man olmayan bir vaziyet alm bulunduunu gösterir. Muham-
med en-Nefsu'z-Zekiyye, 145/762'de isyan etti ve Medine'yi zaptet-

ti. Medine'liler iki arada tereddüt içinde kaldlar. Durumu îmam
Malik'e sordular. O da Mansur'a yaplan bey'atn ikrahla, zor al-

tnda yapldn, ikrahn muteber olmadn, mükrehin talâk-
nn bile saylmadn söyledi ve fetva verdi. Bunun üzerine ihti-

yat elden brakmayan ehir halknn çou en-Nefsu'z-Zekiyye'ye

bey'at ettiler. Mansur'un ordusu en-Nefsu'z-Zekiyye'yi ehid etti.

îmam Malik, ayaklanmaya faal olarak katlmayp evinde kald.
Buna ramen 1 47/764' te, ayaklanmann baarszla uramas
üzerine, Medine valisi CaTer b. Süleyman tarafndan krbaçla dö-

vülmek suretiyle cezalandrld. Bunun sonucunda omuzu yerin-

den çkt ve omuzunda bir sakatlk kald ki bu öhretini daha da
arttrmtr. îmam Malik, daha sonra Abbasî halifeleri tarafndan
hürmet görmütür. 160'ta Mehdî, Mekke'de Harem'de yaplacak
inaat vesilesiyle onunla münakaa etmi, ölüm yl olan 179'da
Harun Reid hac münasebetiyle gelip onunla görümütür.

îmam Malik, ayrca Harun Reid'e bir mektup yazarak, ona
öüt vermi, Yüce Allah'n öfkesinden sakndrm, Allah'a itaat

olan eyi emretmesini, Allah'tan korkanlara danmasn, kötüle-

ri dost edinmekten kaçnmasn, mazluma yardm etmesini ve in-

sanlara âdil davranp adaletsizlikten kaçnmasn istemitir,
îmam Malik, çandaki siyasî hayat konusunda nemelazmc ve
çekimser deildi, muhalefet konusunda gerektiinde yerine getir-

dii açk bir rolü vard.

Bütün bunlar, baz iî yazarlarn, kendisine muhalefet etme
ve imamlar Cafer Sadk'n ahsmda Ehl-i Beyt'in fikhyla reka-

bet etmek için ibandaki Abbasî iktidarmca yönlendirilmi ol-

duunu ileri sürmesinin, tarihî bir temelden yoksun bulunduu-
nu gösterir.
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b) Usûlü ve ctihad Felsefesi:

îmam Malik, ehl-i hadis ve Hicaz'n reisi olarak tannmtr,
ilim ve âlimlere büyük deer verir, Allah'n kendisine lütfettii

ilmi, fark gözetmeksizin herkese verebilmek için büyük gayret

göstermitir. Abbasi halifesi Harm Reid'in hacca geldii srada,

oullar Emin ile Me'mun'a ders verdirmek için kendisini huzuru-

na çartmas üzerine verdii cevap mehurdur: "îlim gelmez,

ilme gidilir." Elli yl kadar süren hocalk hayatnda, hadis dersleri

ve vuku bulmu olaylarla ilgili görü beyan (fetva) olmak üzere

iki çeit ilmî faaliyeti sürdürmütür.

imam Malik her ne kadar ictihad ve istinbat konusunda baz
kaidelei açklasa ve dier bazlarna iaret etse de, ictihad ve hü-

küm çkarmaya dair kaide ve metodlarn, mezhebinin usulünü

bizzat yazmamtr. Ancak Muvatta'daki baz sözleriyle, bu kita-

bn yansra el-Müdevvene adl kitapta nakledilen içtihatlan,

mensuplarna onun usulünü belirleme imkânn vermitir.

Buna göre imam Malik'in usulü öyledir:

1) Kur'ân'a bavurmak.

2) Sünnete bavurmak: Sünnetin sahih oluuyla ilgili sk
artlar vardr. Kyas ve Medine'lilerin uygulamasn tercih eder.

Çünkü Medine'lilerin uygulamas, babalarndan ve dedelerinden

gelmi, mütevatir sünnet derecesindedir.
.

3) tema, imam Malik, "el-Emfu'l-Muctemau aleyh" (ittifak

edilen durum) terimiyle, sk sk icma'dan söz ederek, bunu bir de-

lil olarak kabul etmitir.

4) Re'y, imam Malik, bazlarna göre hadisçilerden saylmas-
na ramen, hüküm çkarma yönteminde (istinbatta) re'ye de geni
yer vermektedir.

imam Malik'e nisbet edilen delillerden sahabe kavli sünnet

içinde; kyas mesalih-i mürsele; seddu'z-zerai, istihsan; stshab
ise re'y içinde düünülmütür.

5) Medine halknn ameli.

imam Malik vahyi müahede eden, Rasulullah'n (s.a.v.)
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tatbikatn görüp yaayarak amelî bir ekilde nesillere aktaran

Medine halknn ameline, belli artlar içinde önem veriyor, hü-

kümlerine kaynak ediniyor ve ona muhalif hareket edenleri kn-
yordu. Nitekim Leys b. Sa'd'e yazd risalesinde bu yüzden onu
ikaz etmiti.

s

Leys b. Sa'd ona verdii cevapta, sahabe ve Medine halk hak-

knda söyledii iyi sözleri aynen kabul etmekte, fakat dier îslâm

memleketlerine de büyük sahabîlerin gittiini, oralarda bulunan

halkn da bunlarn söz ve amellerini aynen benimseyip naklettik-

lerini ifade ederek bu noktada ondan ayrlmaktadr.

îmam Malik, Muvatta'daki hükümleri kastederek öyle de-

mitir. "Bu kitapta bulunanlarn çou re'ydir. Yemin ederim ki

bunlar bana ait re'y deildir; ilim, fazilet ve takva sahibi üstadla-

nmdan duyduklanmdr. Bu üstadlarn says çok olduu için,

kendime izafe ederek re'y dedim. Onlarn re'yleri de tpk benimki

gibi olup, sahabeden intikal etmitir. Burada el-emru'l-muctema

aleyh (bizdeki ittifak edilen hüküm) dediklerim, ilim ve fkh sahi-

bi âlimlerin ittifakla kabul edip, ihtilaf etmedikleri meselelerdir.

El-emru indena (bizdeki durum/hüküm) veya el-emru bi-belediha

(bölgemizdeki durum/hüküm) dediklerim, bizde halkn uygulâd-

cüi hükümlerdir. Ba'du ehli'l-ilm (baz âlimler) dediklerim, âlim-

lerin görüleri içinde benim beenip tercih ettiklerimdir. Onlar-

dan duymadklarm gelince içtihad ettim, eriebildiklerimin gö-

rüleriyle kendi re'yimi karlatrdm ki haktan ve Medine halk-
nn mezhebinden uzaklam olmayaym."

Dinin muteber veya reddedilmi kabul ettii maslahatlarn
dnda kalmakla beraber, muteber maslahatlara yakn bulunan
mesalih-i mürsele'yi bir delil olarak kabul eden îmam Malik, mu-
teber olduuna er'î delâlet bulunan maslahatlar öncelikle kabul
ve tatbik etmitir. Bu, ibadet deil, muamelât sahasnda olmu-
tur.

îmam Malik ictihad usulü konusunda unlar söyler: "Rasû-
lullah (s.a.v.) müstesna herkesin sözü kabul ve reddedilebilir."

"Kendi imamn taklid yüzünden sahabe kavlini terkeden

kimseye tevbe teklif edilir."
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"Ben bir beerim; hata da, isabet de ederim. Re'y ve içtihadm
inceleyin; Kur'an ve sünnete uyan her sözümü aln, onlara uyma-
yan bütün sözlerimi de terkedin.

"

îmam Malik, hac dnda Medine'den hiç ayrlmamtr. Hat-

ta Harun Reid, kendisiyle birlikte Badat'a gelmesini istediin-

de, Hz. Peygamber'in kabri civarnda kalmay, Badat ve baka
yerlere gitmeye tercih ederek, teklifi kabul etmemitir. Medine'de

kal, uzun ömürlü oluu, kendisine gelen birçok kii üzerinde

büyük etki yapmtr, islam topraklarnn muhtelif yerlerinden,
Msr, am, Irak, Kuzey Afrika ve Endülüs'ten ilim örenmek iste-

yenler îmam Malik'e gelmiler, onunla beraber bulunup ilim ö-
renmilerdir. Büyükden küçümsenmeyecek sayda örencisi var-

d. Mezhebini ite bu talebeleri Msr, Kuzey Afrika ve Endülüs'te

yaymlardr. Örencileri arasnda büyük hukukçular da yard.

c) Örencileri:

Msrl talebeleri arasnda Malik'in müctehid talebelerinden

biri olan, birçok âlim yannda, îmam Malik'den de ders alan Ab-

durrahman b. Kasm; hocas tarafndan Msr fakihi ve müftüsü
olarak adlandrlan Abdullah b. Vehb b. Müslim; Îbnul-Kasm'dar

sonra Msr fkh reisi olan Eheb b. Abdilaziz el-Kaysî; Eheb'ten
sonra üstadla geçen, îmam Malik'in Muvatta'sm sema (bizzat

duyma) yoluyla rivayet eden ve îmam afiî'nin de kendisinden çok

faydaland Abdulah b. Abdilhakem el-Msrî vardr.

Tunus'lu Ali b. Ziyad, îmam Malik ve Leys b. Sa'd'den ders

okumutur. Ailesi aslen Niabur'lu olup Tunus'ta doan Esed b.

el-Frat, Muvatta'y îmam Malik'ten sema (bizzat duyma) yoluyla

örendi; Irak'a gitti, Irak fkhn örendi, Ebu Yusufa Muvatta'y
rivayet etti.

îmam Malik ile Ebu Hanife, hac mevsiminde bir araya gelmi,
ilmî ve nezîh münazaralar yapmlar, her ikisi de birbirini takdir

etmilerdir. Ebu Hanife'nin vefatndan sonra olu Hammad,
îmam Malik'e gidip birçok meseleleri sorarak ondan yararlanm,
îmam Malik de yine birçok fîkhî meselede ondan Ebu Hanife'nin

hüküm ve delillerini sorup örenmitir. Ebu Hanife'nin talebele-

rinden îmam Muhammed, önce îmam Sevrî'den, sonra da üç yl
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ayrlmakszn îmam Malik'den hadis tahsil etmi, bu arada îmam
Malik de ondan Ebu Hanife'nin fkh esaslarn örenmitir.
Bütün bunlar, Hicaz (hadis) ve Irak (re'y) ekollerini birbirine

yaklatrm, hatta kaynatrm, ilimde taassubun yersizliini

göstermitir.

Talebelerine rivayette bulunduu hadisler,eserler, kendisine
sorulan konularda verdii fetvalar, onlar tarafndan yazlmtr,
imam Malik onlar bu iten ne alkoymu, ne de yazmalarn
emretmitir. Ancak bazan verdii fetvalarn hepsini yazmalarn
istememitir. îmam Malik fiilen meydana gelen konularda cevap
vermek ister, farazi (teorik) meselelerden holanmazd. Hatta
baz talebeleri henüz meydana gelmemi konularda soru sormak
istediklerinde, sanki meydana gelmi bir olaym gibi, herhangi
biri vastasyla hocalarna sordururlard.

d) Eserleri:

mam Malik'in eserleri iki gruptur:

- Fkha dair eserleri:

1) Muvatta: Fkha dair eserlerinin en mehurudur.

2) Kitabu's-Sunen (Sunne): Abdullah b. Abdilhakem tarafn-
dan nakledilmitir.

3) Kitabu'l-Menâsik.

4) Kitabu'l-Mucâlesât: Abdullah b. Vehb tarafndan nakledil-

mitir.

5) Kitabu'l-Akdye: Abdullah b. Abdilcelil tarafndan rivayet
edilmitir.

6) Risale f'l-Fetva: Nadid b. Nazzâr ile Muhamed b. Mutarrif
tarafndan rivayet edilmitir.

Bütün bu eserlerin mevsukiyeti (mam Malik'e aitlii) üphe-
lidir. Bunlar mam Malik'in ilk talebeleri zamanna kadar çksa
bile, mam Malik'e isnad edilmesi uygun olan ksmn tesbiti müp-
hem kalmaktadr. Bazan bu eserler, bu talebelerin eserleri olarak
da gösterilmitir.
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7) Risale: Ebu Yusufun Kitabu'l-Harac'ma, Malikî mezhebi-
ne göre, bir ilave tekil eder görünen, halife Harun Reide kar
itirazlar ihtiva eden bu eserin mevsukiyeti hakknda ciddî zanlar
vardr. Bulak'ta 1311 'de yaymlanmtr.

8) el-Mudevvenetu'l-Kubrâ: Tunus'lu Sehnun b. Abdisselam
(Ö. 240/854), Esed b. Furat'tan okuduu el-Esediyye'yi Msr'da
bnu'l-Kasm'a arzetmitir. Îbnu'l-Kasm'la yaptklar tashih ve
ilaveleri Esed kabul etmemi, bu ikinci eser el-Esediyye'nin yerini

alarak "el-Mudevvene" adyla anlmtr. Fkh konularna göre
tertiplenmi olup krk bin mesele, dört bin hadis, otuzaltbin eseri

(sahabe ve tabiûn kavli) içermektedir. lk kez Msr'da 1323'te
yaymlanm olan Sehnun'a ait bu eser, çou kez imam Malik'e
nisbet edilir.

- Muhtelif konulardaki eserleri:

1) Tefsir,

2) Risale fi'l-Kader ve'r-Red ale'l-Kaderiyye,

3) Kitabu'n-Nucûm,

4) Kitabu's-Sirr,

Elde bulunmayan bu kitaplarn îmam Malik'e aidiyetleri de
kesin deildir.

II- MUVATTA:

a) Özellikleri:

Muvatta, mam Malik'in en mehur eseridir. Fkh konulary-
la ilgili bir ksm hadisi, Medine halknn uygulamalarm, sahabe
ve tabiûn fetvalar ile mam Malik'in kendi içtihadlarn içine alr.

Bu eserde, rivayette bulunduu âsâra kyasla, baz meselelerde
görülerini, rivayetlerine dair tefsir ve eilimlerini, görülerden
bazlarnn dierlerine tercih edili sebeplerini de anlatmtr. Bu
eseri için çok uram, fkhn konularna göre düzenlemitir.
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Kalabalk bir grup, îmam Malik'in salnda bu eseri kendisin-

den okumutur.

Abbasî halifeleri Mansur ile Harun Reid, Muvatta bütün
ülkede uygulanacak bir kanunname olarak kabul etmek istemi-

lerse de, îmam Malik içtihad hürriyetini zedeleyecei gerekçesiy-

le bu tekliflerini kabul etmemitir.

Muvatta'da 600'ü müsned, 222'si mürsel, 613'ü mevkuf, 285'i

maktu 1720 kadar hadis vardr. Önce Hz. Peygamberden gelen

hadisleri, sonra Ashab'dan, daha sonra da tabiûndan gelen haber-

leri (âsâr) zikretmektedir. En sonunda da kendi re'yini belirtmek-

tedir. Bir rivayete göre, Mansur'un ve Mehdî'nin istei üzerine

yazd bu eserini, vefatma kadar seçerek küçültmütür. Hadis ri-

vayetleri ile fkhî fetvalarnda, Hz. Ömer'in anlay hakimdir.

Hz. Ömer ile olu îbn Ömer'den 250'yi akn hadis, eser ve fetvay

rivayet eder.

Muvatta adnda îmam Malik'in kendi çanda yazlm baka
eserler de vardr: Muhammed b. Ebî Yahya'mn (ö. 184/800),

Îbnu'l-Mâciûn'un (ö. 164/780), Abdullah b. Vehb'in (ö. 197) Mu-
vatta'lan gibi. Ama bunlar, baka hadis eserleri gibi zaman içinde

kaybolmulardr. îmam Malik'in Muvatta's, belki bunlarn da bir

ksmn içermektedir.

Muvatta'da salam ve seçkin rivayetler, kolay ve uygulanabi-

lir fkh, açk seçik selef akidesi ve ferdî-sosyal ahlâk konular
kitabn her yanma serpitirilmi olarak yer almaktadr.

b) Rivayetleri ve erhleri:

Muvatta'nn pekçok rivayeti vardr. Bunlarn iki tanesi me-
hur olmu ve yaylmtr:

a- Yahya b. Yahya el-Leysî, (ö. 234) Rivayeti:

Muvatta'y önce Malikî mezhebini Endülüs'te ilk yayan Ziyad

b. Abdurrahman b. Ziyad'dan (ö. 204) okumutur. Daha sonra
Medine'ye gitmi ve baz bölümleri dnda Muvatta'y dorudan
îmam Malik'ten sema (bizzat duyma) yoluyla almtr. îmam Ma-
likle görümesi 1 79'da olmutur.
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Muvatta denildiinde öncelikle Yahya b. Yahya nüshas anla-

lr. Bu nüshann çeitli basmlar vardr. Elinizdeki tercümeye
de esas alman nefis ve ilmî yaym, Muhammed Fuad Abdulbaki
tarafndan yaplmtr. Yayma bu nüsha dnda onüç nüshay
da tantmtr. Bu nüshalarn bir ksm hâlâ yazma halindedir, bir

ksm ise kaybolmutur.

Hadis edebiyatnn en eski ürünlerinden olan Muvatta üze-

rinde, hadis, fkh ve dil açsndan bamsz veya karma pekçok
çalma ve erh yaplmtr.

Muvatta'nm daha iyi anlalmasn salayan en mehur erh-
leri unlardr:

1) el-îstizkâr fi erhi Mezâhibi Ulemail-Emsar mimmâ Rase-

mehu'l-îmam Malik fi'l-Muvatta mine's-Re'y ve'l-Âsâr:

bn Abdilberr in (368-463/978-1071) bu kitab, yine kendisi ta-

rafindan et-Takassî fil-Hadisin Nebevi (Tecridu't-Temhid) adyla
ksaltlmtr. et-Takassî, Kahire de et-Tecrîd adyla 1350/1931
ylnda baslmtr. M. F. Abdulbakî yaymnda bu kitaptan çok
yararlanmtr.

2) el-Munteka ft erhi'l-Muvatta:

Endülüslü Ebul-velîd Süleyman b. Halef el-Bâcî (ö. 494/1100)

tarafndan, daha önce geniçe yazd el-îstifâ adl eserinin istek

üzerine ksaltmasyla meydana gelmitir. Fkh meselelerin

Muvatta'daki delillerini göstermitir. Böyle bir seçme yapld
için eserine el-Muntekâ adm vermitir.

el-Muntekâ'da senedleri, hadisle ilgili bütün meseleleri ve
muhalifgörüleri ve delillerini zikretme yoluna gitmemi, aksine
hadis ve onunla ilgili temel meselelere yer vermi ve bazan da bu
meseleye uygun ayrntlara iarette bulunmutur.

Karma erhlerden olan el-Muntekâ'da mesele, fasl kelimele-

riyle ve hadis metinlerinin bama sad, sonuna în harfleri konula-
rak ve "kavluhu" diyerek açklamalarda bulunulmutur. Ayrca
sayfa kenarnda Muvatta metni de vardr. Malikî mezhebine göre
kaleme alnm, fikhî ahkâm yönü arlkl bir erh olan el-Munte-

ka, ilk kez Kahire'de 1331 'de yedi cilt halinde yaymlanmtr.
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3) el-Mesâlik alâ Muvattai îmam Malik:

Ebu Bekir Muhammed b. el-Arabî (ö. 546/1151) tarafndan
yaplm bir erhtir.

4) Tenvîru'l-Havâlik erhu Muvattai Malik:

Celaluddin Suyûtî (ö. 911/1505) tararndan yaplan karma bir

erhtir. Daha çok önceki Maliki ulemamn görülerini zikretmek

suretiyle hadisleri açklamaktadr. Sayfa balarnda Muvatta
metni, sayfa altlarnda ise erh bulunmaktadr. Sonunda ise

Muvatta ricaliyle ilgili Suyutfnin baka bir eseri vardr. Msr'da
1951 'de yaymlanmtr.

Suyutî'nin ayrca Is'âfu'l-Mubatta bi-Ricali'l-Muvatta adl
eseri Haydarabad'da 1 320/1 902'de baslmtr.

5) erhu'l-Muvatta:

Muhammed b. Abdulbaki ez-Zurkanî (ö. 1122/1710) tarafn-

dan yaplm bu erh, Ebhecu'l-Mesâlik bi-erhi Muvattai îmam
da bilinir. Muvatta'y tamtan bir giriten sonra, ha-

musannifismi olarak yapmakta, riva-

yet farklarm göstermekte, daha çok Maliki anlaya göre tercih-

lerde bulunmaktadr, yer yer dier mezheplerin görülerine de

iaret etmektedir. Hadis ilmi usulü açsndan kaleme alnm
fikhî neticelere iaret eden bir erh görünümündeki eser, ilk kez

Msr'da 1961'de be cilt halinde baslmtr.

6) el-Mesvâ (el-Musevvâ) Serhu'l-Muvatta:

ah Veliyyullah Dihlevî (1114-1176/1702-1762) tarafndan
yaplm bu erh, önce hadis metnini hemen her bir hadis için bâb
açarak verir, "kultu" (bana göre) diyerek açklar. Bazan da fikhî

ayetleri verip, îmam Malik'in ve dier mezheplerin görüleriyle

birlikte kendi tercihini ve açklamasn da sunar. Beyrut'ta

1983'te iki cilt halinde yaymlanmtr.

7) Evcezu'l-Mesâlik erhu Muvattai mam Malik:

Muhammed Zekeriya b. Muhammed el-Kândehlevî tarafn-

dan yaplm bu erh, Hindistan'da 1348/1 929'da alt büyükçe cilt

halinde yaymlanmtr.
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8) Kefu'l-Mugattâ mine'l-Maânî ve'l-elfazi'l-Vâka fit-

Muvatta:

Muhammed et-Tahir b. Âûr tarafndan yazlan bu eser,
Cezair'de 1976'da baslmtr.

b) Muhammed b. Hasen e-eybanî 132-189/749-805) Riva-
yeti:

Ebu Hanife'nin en yakn örencilerinden olan îmam Muham-
med, ayn zamanda îmam Malik'ten de ders okumutur. Kitabn-
da önce mam Malik'in rivayetlerini verir, daha sonra ona muva-
fk veya muhalif görüleri ve kendi tercihini belirtir. Bu nüshada
Ebu Yusufun görülerine yer vermez.

Abdülvehhab Abdüllatif tarafndan Kahire'de 1987'de üçün-
cü basm yaplmtr. Elinizde eserde bu yaymdan yararlanarak,
iki nüshay karlatrmak için, îmam Muhammed rivayetindeki

numaralar ilgili hadislerin tahrîcinde ksaltlm bir ifadeyle
eybanî diye göstermi bulunuyoruz.

Bu rivayetin de çeitli erhleri ve üzerinde yaplan çalmalar
vardr.

1) Fethu'l-Mugatta erhu'l-Muvatta:

Ali b. Muhammed b. Sultan el-Karî (ö. 1014/1605) tarafndan
yaplan bu erhin bir yazmas Daru'l-Kutubi'l-Msryye'de (no:

323-Hadis) bulunmaktadr.

2) erhu'l-Muvatta:

Mekke müftüsü brahim b. Huseyn Pîrîzâde (ö. 1092/1681) ta-

rafndan yazlan bu erh, Aynî'den çok yararlanmakta olup, bir

yazmas Medine'deki el-Mektebetu'i-Mahmudiyye'dedir.

3) el-Muheyya fi Kefi EsrarVl-Muvatta:

Osman b. Ya'kub et-Turkmânî el-slambulî tarafndan
1166/1753'de bitirilmitir. Çeitli Muvatta rivayetleri üstüne bir

erhtir. Daru'l-Kutubi'l-Msryye'de (no: 586-Hadis) yazma bir
nüshas vardr.

4) el-Ta'lîku'l-Mumecced alâ Muvattai Muhammed:
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Abdulhay b. Abdilhalîm el-Leknevî (1 264-1 304/1 848-1 886)

tarafndan yazlan bu erh, Hindistan'da ve 1879'da yaymlan-
mtr.

Muvatta'nm dier rivayetlerinden be kadar Endülüs'te

üçüncü ve dördüncü asrda tedris ediliyordu.

III- MAMMALK ve MUVATTA NCELEMELER:

imam Malik'in hayat ve hadis ilmindeki yeri konusunda ya-

plan u çalmalar belirtilebilir:

Emin el-Hûlî/ Malik b. Enes-Terceme Muharrara, Kahire,

Dârû hyâi'l-Kutubi'r-Arabiyye,

Abdulhalim el-Cundî/ Malik b.Enes mâmû Dâri'l-Hicret, Ka-

hire 1969, Dâru'l-Maârif,

Ebu Bekr Îbnul-Arabî / Kitabu'l-Kabes fî erhi Muvattai Ma-
lik b. Enes, yay. Muhammed Abdullah Veled Kerîm, Beyrut ty.,

3.c.

Muhammed Ebu Zehra/Malik, Hayâtuhu ve Asruhu, Kahire,

1946 (mam Malik, Hayat-Görüleri-Fkhta Yeri, Çev. Osman
Keskiolu, Ankara 1984, Hilal Yaynlar).

Mahmud Nâdî Ubeydât/ Malik b. Enes ve Eseruhu Fi'l-Hadîs,

Kahire, 1969 (Ezher Üniversitesinde yaplm doktora tezi çal-

mas).

Nezîr Uamdân/el-Muvattaât li'l-îmam Malik Radyallahu
Anh, Dmak-Daru'l-Kalem/Beyrut-ed-Dâru'-amiyye 1992

(îmam Malik'in hadis yönü ve Muvatta'larm özellikleri konusun-

da yaplm çok deerli bir çalmadr).

IV. MUVATTA'DA GEÇEN BAZI HADS TERMLER:

Son olarak özellikle dipnotlarda geçen baz hadis terimlerim

açklayalm.

Sahih: Adalet ve zabt sahibi ravilerin muttasl (kesintisiz)

senedle rivayet ettikleri âz (ska ravinin kendisi gibilere aykr



rivayeti) ve muallel (gizli kusurlu) olmayan hadistir.

Merfu: Söz, fiil, takrir, ftrî veya ahlâkî vaf olarak; senedi
muttasl (kesintisiz) veya munkat (kesintili) olsun -açkça veya
dolayl olarak (hükmen)- Hz. Peygamber'e izafe edilen hadistir.

Mevkuf: Sahabîlerin söz, fiil ve takrirlerine dair -muttasl ve-
ya munkat- haberlerdir, sened sahabîde kalr, Hz. Peygamber'e
ulamaz.

Maktu: Herhangi bir tabiîye izafe olunan söz, fiil ve takrirdir.

Bu terim yerlemeden önce bazan munkat terimi kullanlmtr.

Hasen: Zabt biraz gevek olan ravilerin muttasl senedle
rivayet ettikleri âz ve muallel olmayan hadistir.

Zayf: Sahih ve Hasen hadis artlarm tamayan hadistir.

Mürsel: Tâbiînin senedde sahabîyi atlayarak dorudan Hz.
Peygamber'e izafe ettii hadistir.

Munkat: Senedi muttasl (kesintisiz) olmayan hadistir.
Munkat hadis, mürsel hadisten daha zayftr.

Mu'dal: Senedinin herhangi bir yerinden pepee iki veya
daha çok ravinin dütüü hadistir.

Yüce Allah'tan bu çalmann ilim erbabna yararl klmasn
diliyoruz.

Doç.Dr. Vecdi AKYÜZ
stanbul 1993

MUVATTA.C.I.F.4
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1 . îbni ihab (Ez-Zührî)'den:

Ömer b. Abdülaziz bir gün (ikindi) namazn geciktirdi. O sra-
da huzuruna giren Urve b. Zübeyr (onu uyarmak için) u hadisi
nakletti:

«— Kûfe'de bir gün Mugire b. ube 1 (ikindi) namazn
geciktirmiti. 0 srada yanna girmi olan Ebû Mes'ûd el-Ensârî:

— Bunu neden yaptn Mugire? Hatrlamyor musun, birgün
Cebrail gelmiti de öle namazm klmt. Sonra Resûlullah ta
klmt. Sonra (ikindi) namazm kld, Resûlullah da kld. Sonra
(akam) namazm kld, Resûlullah da kld, daha sonra (yats) na-
mazm kld, Resûlullah da kld. Daha sonra da sabah namazn
kld, Resûlullah da kld. Ondan sonra da (Cibril): «Bunlarla em-
rolundun, buyurdu.» demiti. 2

(1) O zamanlar Mugire b. ube, Hz. Ömer tarafndan Küfe valisi olarak tayin
edilmiti.

(2) Yani hergün namaz, bu be vakitte klmakla emrolundun. Dier bir rivayet-

te Cibril: «Sen bunu tebli ile emrolundun,» dedi.
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Bunun üzerine Ömer b. Abdülaziz:

«— Urve, ne dediini iyi düün; Resûlullah'a namaz vakitleri-

ni bildiren Cibril mi idi?» diye sordu. Urve de:

«— Beir b. Ebî Mes'ûd, babasndan böyle rivayet etti» dedi. 3

2. Urve der ki: Âie (r.a.) bana: «Resûlullah (s.a.v.) ikindi na-

mazm, güne henüz odamn duvarnda yükselmeden klard.»4

dedi. 5

<ta j^j &£ : jî . jgj i%> cij ili . ^ <to J^J J! &3
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3. Atâ b. Yesâr anlatyor:

Bir adam Resûlullah'n huzuruna gelerek, sabah namaznn
vaktini sordu. Resulü Ekrem (s.a.v.) cevap vermedi. Ertesi gün sa-

bah namazm afak atnca kld; Bir gün sonra da, ortalk aarnca
kld.6

Daha sonra da:
'

«— (Sabah) namaznn vaktini soran nerede?» buyurdu.
Adam:

«— Benim Ya Resulallah» deyince;

«—- Bu iki vaktin arasndaki zamandr.» buyurdu. 7

(3) Buhari, Mevakîtu's-Salât, 9/1; Müslim, Mesftcid, 5/166, 167.

(4) Güne doduunda klan önce odann tabanna vurur. Güne batya ufua
indikçe odann duvarna yükselir. Âie validemiz, yukardaki sözüyle Resû-

lullah (s.a.v.) ikindi namazn ilk vaktinde klard, demek istiyor.

(5) Buhari, Mevakitu's-Sâlat, 9/1; Müslim, Mesftcid, 5/167; eybanî, 3.

(6) Sabah namaznn vakti, afak söktükten sonra balar, günein domas yak-

lancaya kadar klnr, demektir.

(7) Bu hadis, mürseldir; Enes'ten ise mevsûl olarak gelmitir. Nesaî, Ezan 7/12.
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4. Aie (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.v.) sabah namazn kldk-
tan sonra kadnlar, örtülerine bürünmü olarak evlerine döner-

lerken henüz karanlktan tannmyorlard.8

5. Ebû Hüreyre (r.a.), Resûlullah'n öyle buyurduunu riva-

yet etti: «Güne domadan sabah namaznn bir rek'atna
yetiebilen kimse, sabah namazn kendi vaktinde klm
olur. Güne batmadan da ikindi namaznn bir rek'atna
yetiebilen ikindiyi kendi vaktinde klm olur.»9

(8) Buharî, Mevakitu's-Salât, 9/37; Müslim, Mesacid, 5/232.

Hz. Âie: Sabah namaznn erken klndn söylemek istiyor. Repû'ü Ek-
rem (s.a.v.) çou zaman sabah namazn erken klar, bazan da geç klard,
îmam afiî (rahimehullah) erken klnmasnn efdal olduunu söyler

k
mam

Ebu Hanîfe Hazretleri de -cemaatin çoalmas için-, ortalk biraz aannca
klnmasn tavsiye eder.

Bu hadisten Asr Saadette kadnlarn camiye devam ettikleri anlalyor.

(9) Buharî, Mevakîtu's-Salât, 9/28; Müslim, Mesâcid, 57232.

Ebu's-Seâdât tbnül-Esîr der ki: Namaza yetimeyle ilgili bu hüküm; bu
iki namaza mahsus olmayp, bütün namazlara âmil olduu halde, bilhassa

bu iki vaktin bildirilmesinin sebebi udur: Bu iki vakit gündüzün balangç
ve sonudur. Namaz klan kimse namazn birksmn kldktan sonra güne
dosa, veya batsa vakit çkt ve namaz bozuldu sanr. Ayn zamanda güne
doarken ve batarken namaz klnmas yasak edilmitir. Eer Hz. Peygam-
ber (s.a.v.) ikindi ve sabah namazlarnn birer rek'atlarna yetienin nama-
znn sahih olduunu bildirmese idi, namaz klan kimse bu iki vaktin çkma-
syla namazlarnn bozulduunu sanrd. te bu yanl anlamaya meydan
vermemek için, Resûlü Ekrem özellikle bu iki vakti açklamtr.
Bu hadisi eriften iki sonuç çkar:

1. Vaktin sonunda yalnz bir rekât klnan namazn tamam kaza deil eda

saylr. Nevevî, namazn, bu derece dar bir vakte kadar kasten geciktirilme-
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6. Abdullah b. Ömer'in azadls Nâfi der ki: Ömer b. el-Hattab
(r.a.) valilerine unu yazd: «Bana göre en önemli vazifeniz namaz-
dr. Kim onu —devam ederek— vaktinde klarsa, dinini korumu
olur. Kim de namazlarm ihmal ederse, dier vazifelerini haliyle

daha çok ihmal eder.»

Daha sonra da unlar yazd:

«Öle namazm, bir eyin gölgesi fey-i zevâlin10 dnda bir ar-n oluundan itibaren, gölgeniz bir misli oluncaya kadar kln.

sini ulemann caiz görmediini söylemitir.

2. Özürlü bir kiinin özrü, vaktin sonunda bir rek'at klnabilecek kadar bir
zaman içerisinde kalksa o vaktin namaz o kii üzerine borç olur. Sonra kaza
etmesi gerekir. ayet özür devam etmi olsayd üzerine borç olmayacakt.
Bu konuda âlimlerin görüleri öyle özetlenebilir:

a- Âlimlerin çounluu birinci maddedeki görüe sahiptirler.

b- Bir ksm âlimler de rek'atlann hepsinin kaza olaca görüündedirler.
c- Bazlar da vakit içerisinde klnan bir rek'at eda, dier rek'at veya rek'at-
lar kazadr, derler.

d- Ebû Hanife'ye göre -ikinci maddede olduu gibi- hadisi erif özürlü kiile-
rin durumunu açklamaktadr. Burada söz konusu olan özürler delilik, ba-
ylma, hayz, lohusalk vs.dir. Bu özürlerden biri kendisinde olan bir ahs,
özüründen vaktin sonunda bir rek'at klnabilecek bir zaman içerisinde kur-
tulursa, o vaktin namaznn bu kii tarafndan kaza edilmesi gerekir. Aynca
Ebû Hanife, bir rek'at vakit içinde, dier rek'at güne doarken klman sa-

bah namaznn batl olaca görüündedir. Fkh usulündeki u kaide de
Ebû Hanife'yi desteklemektedir: Kâmil bir vakitte klnmas farz olan bir
namazn, mekruh bir vakitte klnmas caiz deildir. Bundan baka 'özür*
vakit daha çkmadan kalkarsa, o vaktin namaz borç olur. Yukarda bir
rek'at olarak ifade edilmesi ekseriyete göredir. (Bkz. el-Menhel).

(10) Fey-i zeval, güne tam tepede iken herhangi bir cismin en ksa gölgesidir.
Bir Arn, takriben 60 santimdir.
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kindi namazn, henüz güne yüksekte, beyazken kln. Namaz-
dan sonra, güne batmadan önce bir atlnn iki veya üç fersah11

gi-

debilecei kadar bir zaman olsun.

Akam, güne batnca kln.

Yatsy, krmzln (akam afann)12 kaybolmasndan iti-

baren gecenin üçte birine kadar kln.13 Yatsy klmadan yatanla-
rn gözüne uyku girmesin.Yatsy klmadan yatanlarn gözüne
uyku girmesin. Yatsy klmadan yatanlarn gözüne uyku girme-
sin. Sabah namazn, yldzlar batmadan parlakken kln.»

L3 cjlijl -J J56 fil c aJ ^ , J£. J $ , pjp & ^'j^j - v
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7 . Ebû Süheyl rivayet eder:

Hz. Ömer (r.a.) Ebû Mûsâ el-E'ari'ye öyle yazd: Öle nama-
zm, güne tepeden dönünce (zeval vaktini müteakip), ikindiyi gü-
ne parlakken, sararmadan, akam güne batnca kl. Yatsy ya-
tncaya kadar geciktir. Sabah namazm yldzlar
dan parlakken kl ve sabah namaznda, Mufassal
sûre oku.14
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(11) Bir Fersah, üç mildir.

(12) afak (akam afa, gurûp), akamdan sonra ufukta gözüken krmzlk-
tr.

(13) Yats namaz tan yeri aarncaya (fecr-i sadk douncaya) kadar klnabi-
lir. Fakat yatmadan Önce klnmas sünnet ve efdaldir. Bu yüzden Hz.
Ömer yatsy klmadan yatanlar knyor ve onlara beddua ediyor.

(14) Mufassal sûreler, Hucurât'dan Abese'ye kadar olan sûrelerdir. Bakara'dan
Tevbe'ye kadar, «Tvâl» (uzun sûreler) «Tekvîv'den «Nas»a kadar olanlara
da «ksâr» yani ksa sûreler denir.
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8. Urve de öyle rivayet eder:

Ömer b. el-Hattab, Ebû Mûsâ el-Eari'ye öyle yazd: kindi

namazn güne beyaz ve parlakken, yani bir atlnn akama ka-

dar üç fersah gidebilecei kadar bir vakit varken kl. Yatsy gece-

nin üçte birine kadar, hattâ gece yansna kadar geciktirebilirsin.

Ancak, sakn gafillerden de olmayasm.

y-«fl L*r*i • Çr-^ J->j • Js^ usjj «S « *^!3 • lr^'

9. Abdullah b. Râfi, Ebû Hureyre'ye namaz vakitlerini sordu.

0 da «Sana söyleyeyim: Öle namazn, gölgen boyunca oldu-

unda, ikindiyi, gölgen boyunun iki misli olduunda, akam
güne batnca, yatsy akamla gecenin üçte biri arasnda, sabah

namazm da henüz karanlkken kl» dedi.15

1 m fi J & « J d * pfc & - >

•

10. Enes b. Malik (r.a.) der ki:

kindi namazm klardk, cemaatten bazs Amr b.

nnn yurduna gider, henüz onlarn ikindi namaz
larn görürdü.16

(15) Ebû Hanife'ye göre, ikindinin vakti, gölge boyun iki misli olunca balar.

eybanî, 1.

(16) Buhari, Mevakitu's-Salât, 9/13; Müslim, 5/194. Ayrca bkz. eybanî, 4.

Amr b. Avfoullarnn yurdu, Mescid-i Nebeviye «iki mil» yani «4 kilomet-

re» kadard.
îmam Nevevî der ki: Ashab- kiramdan Amr b. Avfoullan, tarla veya bah-

çelerinde çalrlard. leri bitince toplanp ikindiyi klyorlard. Bu yüz-

den namazlar gecikiyordu.

Hanefî Mezhebine göre, güne parlak beyazken ertelenerek klnmas ef-

daldir.
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11. Enes b. Malik (r.a.) der ki: kindi namazn kldktan sonra

Kubâ'ya giden kimse oraya vardnda güne hâlâ yüksekte bulu-

nurdu. 17

12. (Tabiinden) Kasm b. Muhammed der ki: Ashaba yeti-

tim. Onlar öle namazn hava biraz serinleyince klyorlard.

(17) Buharî, Mevakîtu's-Salât, 9/13; Müslim, Mesâcid, 5/193; eybanî, 3.

«Kubâ», Medine'ye üç mil uzaktadr.
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2. CUMA NAMAZININ VAKT
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13. Ebû Süheyl, babas Malik'ten rivayet eder: Cuma günü
Akîl b. Ebî Talibin keçesi mescidin bata duvarnn dibine konuyor-

du. Duvarn gölgesi keçeyi tamamen kaplaynca, Hz. Ömer gelip

Cuma namazm kldryordu.

Ebû Süheyl'in babas Malik devam ederek der ki:

Cuma namazndan sonra gidip öle uykusuna yatyorduk.18
/.
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14. Ebû Selit'in olu rivayet eden Osman b. Affan (r.a.) Cuma
namazm Medine'de, ikindi namazm da «MeleKde kld.19

mam Malik der ki: Bu, Cuma namaznn zevalden sonra ilk

vaktinde hemen klndn ve sür'atlice Melel'e gelindiini ifade

eder.

(18) eybanî,223.
Ashab kiram geceleri az uyuyorlard. Öle Bçanda namazdan önce bi-

raz yatyorlard. Bu uykuya «Kaylule» deniliyordu. Cuma günleri gusül ve

sair temizlik ileriyle megul olduklar için öle uykusuna namazdan son-

ra yatyorlard.

(19) Melel, Medine'ye 17 mil mesafededir. Bu hadis, Hz. Osman'n cuma nama-

zn geciktirmeden vaktindekldn ve Melel'e çok süratli gittiini ifade

eder. Dier günlerde scaklarn iddetinden öle namazn biraz geç kl-
yorlard. Fakat cuma namazn hangi mevsim ve hangi memlekette olursa

olsun vaktinde klmak efdâldir.
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3. FARZ NAMAZIN BR REKATINAYETMEK

15. Ebû Hureyre'den: Resûlullah (s.a.v.): «(Cemaatle Klnan)
Namazn bir rek'atna yetien, cemaata yetimi olur» bu-
yurdu. 20

16. Abdullah b. Ömer öyle derdi:

(mamla) rukûa yetiemezsen, secdeye de (dolaysyle o reka-
ta) yetiememi olursun.

: y'VjL; V5V5T ,ç a ûîJi c a M j& *j aifc üm - w

1 7. Abdullah b. Ömer ve Zeyd b. Sabit: «Kim imamla rukûa ye-
tiirse secdeye, (dolaysyle o rekata) yetimi olur.» derlerdi.

^ : yfr s>:> w y . ûl- il • *£uu ^ ^ JJ
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18. Ebû Hureyre der ki: Bir rek'ata yetien secdeye (namaza)
yetimi olur. Fatihay kaçran kimse ise, birçok hayr kaçrm
olur.

(20) Buhari, Mevakîtu's-Salât, 9/29; Müslim, Mesacid, 5/161.
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4. «GÜNEN DÖNMES VE GECENN KARANLII»
ÂYETNN TEFSR 21

19. Abdullah b. Ömer der ki: «Günein dönmesi, batya doru

20. Abdullah b. Abbas (r.a.) der ki: «Günein dönmesi,» gölge-

nin batdan güneye dönmesidir. Gecenin karanl, gecenin bala-

mas ve karanln tamamen basmasdr.22

(21) îsrâ sûresinin 78. âyetinde: «Gündüzün güne dönüp gecenin karanl
bastrncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kl. Bir de sabah namazn..
Çünkü sabah namaz ahidlidir.» buyurulur. Ayetteki «Günein dönmesi,

ile gecenin karanl bastrncaya kadar.» bölümünün tefsirinde ihtilaf

edilmitir. 19 ve 20 numaral rivayetlerde, bu konu açklanmaktadr.
(22) Abdullah (r.a.) bu sözü ile, îsrâ sûresinin (78.) ayetini kastediyor. Bu âyeti

kerîme iaret yolu ile be vakit namaz ifade etmektedir:

Günein meyli, öle ve ikindi namazlarna; karanln basmas, akam ve

yats namazlarna; Fecr Kur'an' (Kur'ane'l-Fecr) da, sabah namazna ia-

rettir.
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5. NAMAZI GECKTRENLER ve KAÇIRANLAR

. . '4ÎUj afiîjjî ul& ^j] üjis !ij3 » i 'Ji

21. Abdullah b. Ömer'in (r.a.) rivayetine göre, Resûlullah
(s.a.v.): «kindi namazn kaçran kimse, ailesini ve maln
zayi etmi gibidir» buyurdu.23

* -
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22. Yahya b. Saîd rivayet eder:
n

Ömer b. El Hattab (r.a.) ikindi namazndan dönerken, nama-
za gelmeyen birine rastlad ve:

«kindi namazna niçin gelmedin?» dedi. Adam özür beyan et-

ti. Bunun üzerine Hz. Ömer de: «Ziyandasn!» dedi.

Yahya der ki: imam Malik, "Ziyandasn" ifadesini açklamak
üzere öyle der: "Her eyin bir karl ve ziyan vardr, denir."

. AJUj aU ^ '£& jî , p^ çij v. aâU üj . ^j isti &y
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(23) Buhari, Mevakitu's-Salât, 9/14; Müslim, Mesâcid, 3/200; eybarvî, 222.
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23. nsan namaz vaktinde de, vakti geçmi olarak da klar.

Vakti kaçm namaz klmas, aile efrad ve malndan daha üstün

ve faziletlidir.

Yahya'ya göre îmam Malik der ki: Seferde unutarak nama-

zn geciktiren kimse, vakit çkmadan evine gelirse namaz tam
klar. Vakit çktktan sonra gelirse, sefer namaz -yani iki rek'at-

olarak klsn. Çünkü kazaya brakt gibi klar. 24

Malik der ki: Memleketimizde (Medine'de) halkn ve ulemâ-

nn böyle yaptklarn gördüm.

Malik der ki: afak (akam afa), bat ufkundaki krmzlk-
tr. Akamdan sonra batda gözüken krmzlk kaybolduktan

sonra, akam namaznn vakti çkm, yatsnn vakti girmi olur.

24. Nafi rivayet eden Abdullah b. Ömer (r.a.) bayld, kendin-

den tamamen geçti. Ayldktan sonra da namazm kaza etmedi.

mam Malik der ki: Kanaatime göre -Allah bilir- bütün vakit

baygn kalmtr. Yoksa namaz vakti çkmadan aylan kimse mut-

laka namazn klmaldr. 2*

(24) Yani seferde iken klamaddört rekatlk bir namaz, evinde iki rek'at,

evinde kazaya brakt namaz, seferde dört rek'at klar.

(26) Ebû Hanife'ye göre, bir gün ya da daha az bir süre baygn kalan bir kii, bay-

gn haldeyken geçen namazlar kaza eder. Daha fazla baygn kalmsa ge-

çirdii namazlar kaza etmez. (Bâcî, Münteka, c.l, s.24)
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6. UYUYA KALIP NAMAZI KAÇIRMANINHÜKMÜ
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25. Saîd b. el-Museyyeb rivayet eder: Resûlullah (s.a.v.), Hay-
ber fethinden dönüünde gece yola devam etti. Gecenin yansn-
dan çou geçince biraz uyuyup dinlenmek için konaklad. Bilal'e:

*—Uyuma, bizi sabah namazna kaldr» buyurdu ve uyu-
du. Ashab da uyudu. Bilâl bir süre bekledikten sonra —sabaha
kar— devesine dayand, gözleri uykuya dald. Güne doup yüz-
lerine vuruncaya kadar ne Resûlullah (s.a.v.), ne Bilâl, ne de As-
hab uyand.

Resulü Ekrem birden heyecanla uyannca, Bilâl:

«— Ya Resulallah; Seni uyutan (Allah) beni de uyuttu.» dedi.
Bunun üzerine Resûlullah hareket emri verdi. Savaçlar devele-
rini kaldrp yola dütüler. Biraz gittikten sonra Resûlullah
(s.a.v.) Bilal'e emretti. Bilâl kaamet etti. Resulü Ekrem cemaate
sabah namazm kldrd.28 Namazdan sonra da: «Namaz unutup

(26) Burada Resûlullah (s.a.v.)'m uyandktan sonra derhal namaz klmayp bi-

raz gittikten sonra namaz klmasnn iki sebebi olabilir:

a- Bilâl (r.a.)'n, ezan ve ikameti ile bir ksm kiiler uyanmam olabilirler,

hepsinin uyanmasn salamak maksadiyle yola dümülerdir,
b- O vadide uyuyup kalmalarna eytan sebep olmutur. eytan olan bir
vadiyi terk edip eytan olmayan bir yere gitmek gayesiyle derhal namaz
klmamlar, bir süre gittikten sonra klmlardr. Ancak biz, eytann bu-
lunduu yeri bilemeyeceimiz için, hatrladmz yerde namazmz kl-
malyz. (Bâcî, Münteka, c.l, s.30)

MUVATTA.C.I,F.5
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klamayan onu hatrlaynca klsn. Çünkü Allah Teâlâ ki-

tabnda 'Beni hatrlaynca namaz kl*27 buyurur» dedi.28
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26. Zeyd b. Elem rivayet eder: Resûlullah bir gece Mekke
yolunda konaklad. Kendilerini namaza kaldrmas için de Bilâl'i

vazifelendirdi ve uyudu. Ashab da uyudu. (Bir süre sonra) Bilâl da

uyudu. Ancak güne dounca uyanabildiler. Uyanp telâa düün-
ce Resûlullah (s.a.v.) hemen bineklerine binmelerini, o vâdiden

çkmalarm emretti, ve: «Bu vâdide eytan vardr» buyurdu. (De-

velerine ve atlarna) bindiler. Vadiyi geçtikten sonra, Resûlullah

(s.a.v.) inmelerini ve abdest almalarn emretti. Bilâl'a da ezan
okumasn veya kamet getirmesini söyledi. Resûlullah namaz
kldrd, cemaate döndü. Korku ve heyecanlarn görünce onlara:

«Ey insanlar! üphesiz ruhumuzu Allah ald (Bizi Allah
uyuttu). Dileseydi ruhumuzu bize baka bir zamanda iade

(27) Taha süresindeki 14. ayeti kerimenin bir meali de öyledir: «Beni hatrla-

man için namaz kl.»

(28) Bu hadis, mürseldir; Müslim'de (Mesâcid, 5/309) mevsûl olarak yer

almtr. Ayrca bkz. eybanî, 184.
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ederdi. Bizi daha erken uyandrrd.29 Sizden kim uyuya-
kalr, yahut unutur da namaz klamazsa uyannca, nama-
zn vaktinde kld gibi klsn» dedikten sonra, Ebû Bekr'e
dönerek: «Bilâl namaz klyordu, eytan geldi onu yatrd,
ninni ile uyutulan çocuk gibi onu uyuttu.» dedi. Daha sonra
Hz. Peygamber Bilâl 'i çard. Bilal, Resûlullahn (daha önceden)
Ebu Bekr'e haber verdii eylerin aynsn kendisine anlatnca,
Ebu Bekr «Gerçekten senin Allah'n Resulü olduuna ahadet
ederim» dedi.30

(29) Resûlü Ekrem bu sözü ileu ayete iaret ediyor: «Allah (insanlarn) ölümü
zamannda ruhlar alr, ölmeyenlerin de uykular srasnda. Böyle ölümü-
ne hükmettii kimseninkini alkor, dierini belli bir vakte kadar gönderir.
Bunda muhakkak düünen insanlar için ibretler vardr.» (Zümer sûresi,

42) «Uyku küçük ölüm» denilmesinin sebebi de budur.
(30) Bütün Muvatta râvîlerinin ittifakiyle hadis mürseldir.
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7. ÇOK SICAKTA NAMAZI GECKTRMEK

27. Atâ b. Yesardan:

Resûlullah (s.a.v.): «Scan iddeti, cehennemin nefesin-

dendir.. Scak iddetlenince namaz (biraz te'hir edip) ha-
va biraz serinleyince kln» dedi ve devam etti: «Cehennem
Rabbine ikâyet ederek: Yarabbi! Ateim birbirini yedi, de-

di. Rabbi de ona senede iki nefes alma izni verdi: Bir nefes

yazn, bir nefes kn.» 31
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28. Ebû Hureyre'den: Resûlullah (s.a.v.) «Scak iddetli
olunca (öle) namazn biraz te'hir edin; serin vakte bra-
kn, zira scan iddeti, cehennemin nefesindendir.»

buyurdu.

(31) Hadis mürseldir. Ebû Ömer'in dediine göre mam Malik ve bakalarnn
bir çok yolla rivayet etmi olduklar muttasl hadisler bunu takviye eder.

«Scan iddeti, cehennemin nefesindendir» sözü scaklarn iddetinden

kinayedir. Âsr- Saadette mescidin büyük ksmnn üzeri açkt. Namaz da
kzgn kumun üzerinde klyorlard. Bunlara bir de gölgede 40-50 dereceyi

bulan Hicaz'n scaklarn eklersek, güne tepede iken öle namaznn ne

kadar zor klnacan düünebiliriz. Böyle zamanlarda öle namazn bi-

raz geciktirmek (mekruh vakte brakmamak artyla) müstehaptr.
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Sonra u hadisi zikretti: «Cehennem, Rahbine ikayette
bulundu. O da» senede iki nefes ri—sma izin verdi: Bir ne-
fes lasn, bir nefes de yasn.»33

29. Ebû Hureyre den: Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: «Çok
scakta namaz biraz telir edin. Zira scakln iddeti, ce-
hennemin nefesindendir.»33

(32) Buharî, Mevakitu's-Salftt, 9/9; Müslim, Mesftcid, 6/180, 185; eybanî, 183.

(33) Buhar!, Mevakitu's-Salât, 9/9; Müslim, Mesâcid, 5/180.
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8. 8ARMISAK KOKUSUYLA MESCDE GRMENN VE
NAMAZDAAZI KAPATMANIN CAZ OLMAYII

***
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30. Said b. El Müseyyeb'ten:

Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: «u bitkiden (sarmsak-
tan) yiyen mescitlerimize girip bizi sarmsak kokusuyla
rahatsz etmesin.»

îmam Malik, Abdurrahman'dan rivayet eder: «Sâlim b. Ab-
dullah namazda azn bir atkyla kapatan birini görünce,
azn kapatan bu atky sertçe çekip, açard.»34

(34) Hadis mürseldir. Müslim, (Mesacid, 5/71) muttasl olarak rivayet etmitir.
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1. Yahya el-Mazinî, Resûlullah'n ashabndan babas Abdul-
lah b. Zeyd'e,

«— Resûlullah'n nasl abdest aldn bana gösterebilir

misin?» deyince Abdullah:

«— Evet,» dedi ve su isteyerek elinin üzerine döktü ve burnu-
na üçer defa su verdikten sonra üç kere yüzünü ykad. Daha sonra
dirseklerine kadar üçer defa kollarn yk
ellerini alnndan arkaya doru arkadan da alnna doru
ban meshetti. Sonra da topuklarna kadar ayaklarn ykad. 1

(1) Buhari, Vudû, 4/38; Müslim, Taharet, 2/18, 19; eybanî, 5.

Ellerin önce iki defa ykanmas abdest suyuna elleri temiz olarak daldrmak
içindir. Ayrca burada adedin söz konusu olmas, el ykamann ibadet mak-
sadiyle yapldn gösterir. Pislikten dolay ykamann adedi yoktur. Pislik

temizleninceye kadar ykanr. (Bâcî Münteka) Abdest organlarn bir defa

ykamak zorunlu, iki defa yeterli, üç defa ykamak ise efdaldir.

Ban meshedilmesine gelince tmam Mâlik bu ve benzeri hadislere dayana-

rak, abdest ayetinde zikredilen baa meshi de umum manasna alarak, ba-

n tamamn mesh etmek farzdr, der. afiî imamlar «Meshi» mutlak ma-
nasna alarak ban cüz'i bir yeri dahi meshedilse caizdir, derler.

Hanefî imamlar, Hz. Peygamber'in ban ön tarafna (dörtte birine) mes-
hettiini bildiren hadislere bakarak ve âyeti kerimeleri hadislerinnda
tefsir ederek, ban dörtte birini mesh etmek farzdr, derler. Bütün imamla-
ra göre ban tamamn kaplayarak meshetmek sünnettir.
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2. Ebû Hureyre'den: Resûlüllah (s.a.v.) buyurdular ki: «Siz-

den biri abdest aldnda burnuna su vererek iyice temiz-

lesin. Ta ile taharetlenen ta tek kullansn.»2

3. Ebû Hureyre'den: Resûlüllah (s.a.v.): «Abdest alan su ile

burnunu iyi temizlesin. Tala taharetlenen ta tek kullan-

sn.» buyurdu.3

•
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4. îmam Malik der ki: Abdest alan bir avuç su ile hem mazma-
za, hem de istinak yapsa caizdir.*1*

5. Sadb. Ebi Vakkâs öldüü gün Ebû Bekr'in olu Abdurrah-

man, Hz. Âie'nin (r.a.) yanna girdi. Abdest almak için su isteyin-

ce Âie (r.a.): "Abdurrahman! Abdest azalarm iyice yka. Çünkü
Resûlullah' (s.a.v.): «Abdest alrken kuru kalan topuklar

atete yanacaktr.» derken iittim.» dedi."4/b

(2) Buhari, Vudû, 4/26; Müslim, Taharet, 2/20. Ayrca bkz. eybanî, 6,

(3) Buharî, Vudû, 4/25; Müslim, Taharet, 2/22. Ayrca bkz. eybanî, 7.

(4/a) Mazmaza: Aza su vermektir. îstinak: Buruna su vermektir. Bu ikisi,

sünnettir.

(A/b) Müslim'de (Taharet, 2/23) mevsûldur.
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6. Abdurrahman: "Ömer (r.a.)'in su ile taharetlendiini iit-

tim." dedi.5

7. Malik'e «Abdest alan adam unutarak mazmaza yapmadan
önce yüzünü ykasa, yahut yüzünü ykamadan kollarn ykasa
olur mu?» diye sorduklarnda: «Mazmaza yapmadan önce yüzünü
ykayan kimse, mazmaza yapsn, yüzünü tekrar ykamasn.
Yüzünü ykamadan kollarn ykayan, abdest ald yerde veya

yaknnda ise yüzünü ykasn, sonra kollarn tekrarykasn. Böy-
lece kollar yüzünden sonra ykanm olur.» diye cevap verdi.8

8. Yahya demitir ki Malik'e: «Bir kimse abdest alrken unu-
tup azna burnuna su vermeden namaz klsa ne olur?» diye sor-

dular. Malik de: «Namazm iade etmesi gerekmez.7 Hatrlaynca
mazmaza ve istinak eder, ancak namaz klmay istese de, yeni-

den namaza balamaz.» dedi.

(5) eybanî, 10.

(6) Eer abdest ald yerden ayrlm, abdest azas kurumusa, unuttuu yeri

ykar, ykad yeri tekrar ykamaz.
(7) Zira mazmaza ve istinak sünnettir. Terki ile namaz bozulmaz.
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2. UYUYAN KMSENN NAMAZA KALKINCA ABDEST
ALMASI

9. Ebû Hureyre (r.a.) den: Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

«Biriniz uykudan kalkt vakit, ellerini -abdest suyuna
sokmadan önce- ykasn. Çünkü uykuda ellerinin nereye
dokunduunu bilemez.» 8
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10. Zeyd b. Eslem'den: Ömer b. el-Hattab (r.a.): «Yatarak uyu-
yan kimse abdest alsn.»9 dedi.

Malik der ki: «Zeyd b. Elem: «Ey mü'minler, namaza kalk-
tnzda yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi ykayn,
baslarnza mesh edin, topuklara kadar da ayaklarnz y-
kayn.» ayetini "Yataktan (uykudan) kalktnz vakitte...» diye

tefsir etti.

(8) Buhari, Vudû, 4/26; Müslim, Taharet, 2/87,88. Ayrca bkz. eybanî, 9.

Böyle yapmak iyidir, terkeden günahkâr olmaz.

O zaman bugünkü gibi musluk sistemi yoktu. Genellikle eller bir kap
içerisindeki suya batrlarak abdest alnrd. Baz durumlarda eller temiz
olmayabilir. Hadis-i erifte önce ellerin darda ykanmas, sonra kap
içerisine batrlarak abdest alnmas emredilmitir ki bu, temizlik için ge-

reklidir.

(9) Yatarak uyuyunca abdesti bozulur demektir. Oturduu yerde bir yere da-

yanmadan uyursa abdesti bozulmaz. Bir yere dayanr uyur da dayand ey
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11. mam Malik der ki: Bize göre burun kanamas, bir yerin-

den kan çkmas, yaradan irin akmas abdesti bozmaz. Ancak
önünden ve arkasndan çkan ey ve bir de uyumak abdesti bo-

zar. 10

Nafi der ki: Abdullah b. Ömer oturarak uyur, sonra da abdest

almadan namaz klard.

(10) afiî mezhebinde de hüküm böyledir.

mam Ebû Hanife, kendince sahih gördüü hadislere dayanarak, vücut-

tan çkan kan ve irinin abdesti bozacan benimsemitir.
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3. ABDEST SUYUNUN TEMZ VE TEMZLEYC OLMASI
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12. Ebû Hureyre (r.a.) anlatyor:

Bir adam Resûlullah (s.a.v.)'n huzuruna gelerek:

«— Ya Resulallah, biz denizde sefere çkyoruz, yanmza bi-

raz su alyoruz. Onunla abdest alsak içmeye kalmyor. Deniz suyu
ile abdest alabilir miyiz?» dedi.

Resulü, ekrem (s.a.v.) de:

«— Denizin suyu temiz, ölüsü helâldir.»11 buyurdu.12
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13. Kâb kz Kebe anlatyor: Kaynpederim Ebû Katâde bize

geldi, ona abdest suyu döküyordum. O srada bir kedi geldi, sudan

(11) Yani deniz suyu ile abdest alabilirsiniz. Denizden çkp ölen hayvanlar da
helâldir, demektir.

(12) Ebu Davud, Daharet, 1/41
;
Tirmizi, Taharet, 1/52; Nesaî, Taharet, 1/47; îbn

Mace, Taharet, 1/38; Ayrca bkz. eybanî, 46.
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içmek istedi. Ebû Katâde kedi sudan içinceye kadar kab ona e-
dirdi. Kendisine baktm görünce:

«— Hayret mi ediyorsun yeenim?» dedi. Ben de:

«— Evet» dedim. Bunun üzerine:

«— Resûlullah (s.a.v.): «Kedi pis deildir. Evinizde ser-
best dolar» buyurdu, dedi.13

imam Malik der ki: Bunda bir mahzur yok. Ancak kedinin a-
znda pislik olmas halinde caiz deildir.

- * -

14. Yahya b. Abdurrahman anlatyor:

Hz. Ömer (r.a.) bir kafile ile sefere çkt. Amr b. el-Âs da kafile-

de idi. Bir havuzun bana geldiler. Amr b. el-Âs havuz sahibine:

«— Bu havuzdan yrtc (vahî) hayvanlar gelip içiyor mu? di-

ye sorunca Hz. Ömer adama:
«— Bu soruya cevap verme. Çünkü bu suya hayvanlar da ge-

lir, biz de geliriz.» dedi.14

15. Abdullah b. Ömer (r.a.) der ki: Resûlullah'n zamannda
erkekler ve kadnlar beraber abdest alyorlard.15

(13) Ebu Davud, Taharet, 1/38; tirmizî, Taharet, 1/69; Nesaî, Taharet, 1/54; îbn
Mace,Taharet, 1/32, Aynca bkz. eybanî, 90.

(14) Hz. Ömer (r.a.) bu sözünü, üphe ve evhamj gidermek için söylese gerektir.

Çünkü yaplm ibadetlerin üpheye dayal hale gelmesine yol açlmama-
hdr.

(15) Buharî, Vudû, 4/43, Ayrca bkz. eybanî, 45.

Mazini der ki: Abdullah (r.a.) bu sözüyle: Her erkek kendi haremi ile bir

arada bir kaptan abdest alrlard, demek istiyor. Baz rivayetler bu mana-
dadr. Yoksa namahrem kadnla erkek bir arada abdest alrlard, demek
deildir.
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16. Abdurrahman b. Avfolu brahim'in Ümmü veledi16 anla-

tyor:

Resûlullah (s.a.v.)'n zevcesi Ümmü Seleme'ye:

«— Ben, elbisesinin etekleri uzun olan bir kadnm ve pis yer-

lerden geçiyorum» dediimde, Ümmü Seleme de:

«— Resûlullah (s.a.v.): «Kuru ve temiz yerler, pis yerlere
sürünüp kirlenen etekleri temizler» dedi.» eklinde cevap ver-

di.
17

17. Malik (r.a.), Rebia b. Abdurrahman'n mescidde defalarca

kusup abdestini tazelemeden namaz kldn gördü.

mam Malike:

«— Kusan bir kimsenin yeniden abdest almas gerekir mi?»

diye sordular. O da:

«— Yeniden abdest almas gerekmez. Ancak kustuu için

azn çalkalamas (ykamas) gerekir.» diye cevap verdi.18

(16) Cariyeden çocuk olunca o cariyeye «Ümmü veled» denir.

(17) Ebu Davud, Taharet, 1/137; Tirmizî, Taharet, 1/1 09; îbn Mace, Taharet,l/79

(18) Hanefî Mezhebine göre, az dolusu kusmak abdesti bozar.
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18. Nafî rivayet eder: Abdullah b. Ömer (r.a.), Said b. Zeyd'in

olunun cesedine koku sürdü ve onu tad, sonra mescide girdi,

daha sonra da abdestini tazelemeden namaz kld.
***

îmam Malik'e:

«— Kusunca abdest bozulur mu?» diye sordular. O da:

«

—

Hayr. Yalnz mazmaza eder, azn ykar. Abdest almas
gerekmez,» dedi.

MUVATTA, C.I, F.6
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5. ATETE PENEY YEMENN ABDEST BOZMAYII

19. Abdullah b. Abbas der ki: «Resûlullah (s.a.v.) koyunun pi-
mi ön butunu yedi. Abdestini tazelemeden namaz kld.»19

• cy^0 r*
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20. Süveyd b. Numan anlatyor: Hayber Sava senesinde

Resûlullah (s.a.v.) ile beraber çkmtm. Hayber'e yakn «Sahbâ»

denilen yere varnca Resûlullah (s.a.v.) devesinden indi, ikindi na-

mazm kldrd. Daha sonra azklar istedi, yalnz kavut20 getirdi-

ler. Emretti, kavutu çorba yaptlar. Resulallah (s.a.v.) yedi, biz de

yedik. Daha sonra da akam namazna kalkt, mazmaza yapt, biz

de mazmaza yaptk, sonra da abdestini tazelemeden namaz kl-

drd.21

. *r

21 . Abdullah b. Hudeyr olu Rebîâ der ki: Hz. Ömer'le birlikte

akam yemei yedim, yemekten sonra namaz kld, yeniden ab-

dest almad.

(19) Buhar, Vudû, 4/50; Müslim, Hayd, 3/91, Ayrca bkz. eybanî, 30.

(20) Kavut: Kavrulmu un.

(21) Buhar, Vudû, 4/51. Ayrca bkz. eybanî, 34.

Hanefî Mezhebine göre, bu hadise dayanarak, atete pien nesneleri ye-

meden dolay abdest almak gerekmez. Zahirilere göre, bu durumda abdest

bozulur, tazelenmesi gerekir.
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22. Eban b. Osman der ki: Osman b. Affan (r.a.) ekmek ve et
yedikten sonra mazmaza yapt (azm ykad), ellerim ykad ve
elleriyle yüzünü svazlad. Daha sonra da namaz kld, fakat yeni-
den abdest almad.

îmam Malike Ali b. Ebî Talib ve Abdullah b. Abbas (r.a.)'n

atete pien eyi yedikten sonra yeniden abdest almadklar riva-

yet olundu.22
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23. Yahya b. Said, Abdullah b. Âmar b. Rebîâ'ya:

«— Bir adam namaz klmak için abdest aldktan sonra atete
pien bir yemei yese tekrar abdest almas gerekir mi?» diye sor-
du.

Abdullah da:

- Babam gördüm, abdest aldktan sonra atete pien yeme-
i yiyor, tekrar abdest almyordu.» diye cevap verdi 23

. Ujsg pj 'jj
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24. Câbir b. Abdullah (r.a.) el-Ensârî der ki: Ebû Bekir es-
Sddk (r.a.)' gördüm. Et yedikten sonra yeniden abdest almadan
namaz kld.24

(22) eybanî, 32.

(23) eybanî, 33.

(24) eybanî, 29

Cabir (r.a) böyle demekle, atete pien bir eyi yemenin abdesti bozmad-
n ifade etmektedir. Bilindii gibi, Hz. Ebû Bekir eti abdestli iken yemitir.
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25. Muhammed b. el-Munkedir (r.a.) anlatyor: Resûlullah
(s.a.v.) yemee davet edilmiti. Kendisine et ve ekmek getirildi.

Bunlardan yedikten sonra abdest ald, namaz kld. Daha sonra
yemein kalan ksmm getirdiler, ondan yedikten sonra yeniden
abdest almadan namaz kld.25

k&
26. Abdurrahman b. Yezid el-Ensârî anlatyor: Enes b. Malik,

Irak tan gelmiti. Ebu Talha ve Ubey b. KâT) yamna gittiler, Enes
onlara atete pimi yemek çkard, yediler. Yemekten sonra Enes
kalkp abdest alnca, Ebû Talha ve Übey b. Kâ*b: «Bu da ne Enes?
Yoksa Irakllarn âdeti mi?»26 deyince, Enes: «Keke yapmasay-
dm,» dedi. Ebû Talha ve Ubey b. Kâ*b kalktlar, yeniden abdest al-

madan namaz kldlar.

(26) Hadis mürseldir. Ebû Davud (Taharet, 1/74), Cabir'den -mevsul olarak- ri-

vayet etmitir. Ayrca bkz. Tirmizî, Taharet, 1/59; eybanî, 31.

(26) Hz. Enes in ziyaretçilerinin bu tenkitleri, Enesin, atete pien yemek ye-

nince abdest bozulur zanmnn yanl olduunu ifade etmektedir.

Bu konudaki baz rivayetlerden, ayette pien eyi yemenin abdesti bozaca-

anlalmakta ise de, bu tür rivayetler mensûh kabul edilmitir. (Bkz.

Ebu Davud, Taharet, 74,75).
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27. Urve (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.)
r
a: îstincây sordukla-

nnda: «Üç ta bulamaz msnz?» diye cevap verdi.23
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28. Ebû Hüreyre (r.a.) anlatyor: Resûlullah (s.a.v.) mezarla
gittiinde «Esselâmü aleyküm ey mezarlkta yatan müzmin-

ler! Allah dilerse biz de sizlere kavuacaz.» dedi28 ve de-

vamla «kardelerimizi görmeyi çok istardim,» deyince,

(27) Ebu Davud (Taharet, 1/21), Hz. Aie'den mevsul olarak rivayet eder;

Tirmizî, Taharet, 1/40.

Arabistan'da Resûlullah (s.a.v.) zamannda her yerce su bulunmad için

toprakla teyemmüm edildii gibi -abdest bozduktan sonra- ta ve benzer-

leriyle temizlenmek âdetti. Resûlullah (s.a.v.) bu sczüyle: «Su bulamyor-

san, ta dam bulamyorsun?» demek istemi, her yerde olduu gibi tevh-

ide (teklie) iareten, burada da üç ta kuîlanlmas.n istemitir.

(28) Burada Resûlü Ekrem'in «Allah dilerse size kavuacaz» demesi üphe et-

tii için deil, Allah Teâlâ'nn: «Hiçbir ey için - Allah dilerse demeden ya-

rn unu yapacam- deme.» (Kehf sûresi: 24) emrine uyarak söylemitir.



86 MAM MALIK I MUVATTA

Ashâb:

«— Ya Resulallah! Biz kardelerin deil miyiz?» dediler. Resû-

lullah:

«—Hayr, sizler ayn zamanda ashâbmsnz. Kardele-
rim henüz gelmediler. Ben onlar (ahirette) havz'm ban-
da bekliyeceim.» buyurdu. Ashab- Kirâm:

«— Ya Resulallah, ümmetinden senden sonra gelecekleri na-

sl tanyacaksn?» deyince:

«—Söyleyin! Bir adamn siyah atlar arasnda aln ve üç
aya beyaz bir at olsa onu tanmaz m?» dedi. Onlar:

«— Evet Ya Resulallah!» diye cevap verdiler. Hz. Peygamber:
«te onlar, Kyamet gününde dünyada iken aldklar ab-
destlerden dolay alnlar nur gibi parlayarak gelirler. Ben
daha önceden gidip kendilerini Havz'n banda bekleye-
ceim O kimseler Havz'mdan sahipsiz develer gibi kovul-
mazlar. Onlara «Hey! Gelin, gelin, gelin!» diye seslenirim. O
srada «Bunlar senden sonra dinlerinde çok ey deitirdi-
ler29 denilir. Ben de; «Öyleyse benden uzak olsunlar! Uzak
olsunlar! Uzak olsunlar!..» derim» buyurdu.30

. Jek oJ^Jl lui . J* ^kp oû -J> Û i £|
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29. Hz.Osman'n azatls Hümran anlatyor: Osman b. Affan
(r.a.) sekide oturuyordu. O srada müezzin gelip, Lnndi namaz
vaktinin geldiini haber verince, hemen su istedi, abdest ald.

(29) «Dinlerinde, çok eyler deitirdiler.» demek, «sünnetini braktlar, bid'at

ve Allah'n raz olmad eyleri ilediler» demektir.

(30) Müslim, Taharet, 2/39.
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Sonra: «Vallahi size bir hadis söyleyeceim, eer Allah'n kitabn-
da olmasa 31 söylemezdim.» dedi. Daha sonra öyle devam etti:

«Resûlullah (s.a.v.)' iittim, buyurdular ki: «Her kim azalarn
iyice ykayarak abdest alr, namaz klarsa, o namaz ile

sonraki klaca namaz arasnda iledii günahlar mut-
laka affolunur.»

mam Malik der ki: Hz. Osman'n kasdettii ayet udur san-
rm: «Günün iki tarafnda ve gecenin ilk saatlerinde nama'
z hakkyle kln. üphesiz iyilikler kötülükleri giderir. Bu
düünenlere bir öüttür.» (Hud, 11/114).32
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30. Abdullah el-Sunabihi (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) buyur-
dular ki: «Mü'min bir kimse abdest alrken mazmaza edince
(azn ykaynca) azndan günahlar çkar. Burnunu
ykaynca da burnundan günahlar çkar. Yüzünü ykayn-
ca, yüzünden ve hatta gözkapaklarnn altndan günahlar
çkar. Ellerini ykad vakit ellerinden günahlardökülür.

(31) Buhâri ve Müslim rivayetlerinde «Urve» der ki: Hz. Osman'n «Eer Al-

lah'n kitabnda olmasa...» diye kasdettii ayet udur: «Gerçekten indirdi-

im ayetleri ve doru yolu Kitap'ta insanlara açkladktan sonra, gizleyen

kimseler var ya, onlara hem Allah lânet eder, hem lânetçiler lânet eder,

ancak tevbe edenler, slah olanlar ve gerçei ortaya koyanlar müstesnâ; i-

te onlarn tevbesini kabul ederim. Ben tevbeleri daima kabul eder ve mer-

hamet ederim.» (Bakara, 2, 159-160.)

Hz. Osman «Bildiim eyi gizlemeyi yasaklayan (yukardaki) âyet

olmasayd, onu söylemezdim.» demek istiyor.

Urve'nin Buhari ve Müslim'de yer alan bu görüü, hadisin ravilerinden ol-

mas ve kesin söylemesi bakmndan 29. hadisin sonundaki îmam Mâlik

hazretlerinin beyanndan evlâ ve daha sahihtir.

(32) Buharî, Vudû, 4/24; Müslim, Taharet, 2/6.
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Hatta trnaklarnn altndan çkar.Ban mesh edince ba-

ndan, hatta kulaklarndan günahlar çkar. Ayaklarn
ykaynca da ayaklarndan, hatta ayak trnaklarnn altn-

dan günahlar çkar. Daha sonra mescide gidip namaz kl-
ecrini ve günahlarn affn arttrr.»33
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31 . Ebû Hüreyre (r.a.)'den, Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

«Bir müslüman -yahut bir mü'min- abdest alrken yüzünü
ykaynca yüzünden akan su ile beraber (veya suyun son
damlas ile) gözleri ile iledii (namahremlere bakt) bü-
tün günahlar dökülür. Ellerini ykad zaman, elleri ile

ilemi olduu günahlar su ile beraber (dier bir rivayette

suyun son damlas ile) ellerinden dökülür. Ayaklarn y-
kaynca, ayaklar ile giderek iledii günahlar su ile bera-
ber veya suyun son damlas ile çkar. Böylece bütün günah-
larndan temizlenmi olur.»34
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32. Enes b. Malik (r.a.) der ki: Bir gün ikindi namaz yakla-
mt, insanlar abdest almak için su aryorlar, bulamyorlard. O
srada Resûlullah'a bir kapta su getirdiler. Hz. Peygamber elini

kabn içine koydu, sonra ashabna o kaptan abdest almalarn
emretti. Enes der ki: Suyu görüyordum, Resûlü Ekrem'in parmak-

(33) Nesaî, Taharet, 1/85; bn Mace, Taharet, 1/6.

(34) Müslim, Taharet, 1/32.
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larnn arasndan kaynyordu. Bütün insanlar ondan abdest ald-
lar.35

33. Ebû Hüreyre (r.a.) der ki: Bir kimse güzelce abdest aldk-
tan sonra namaza çkarsa (mescide gidinceye kadar), o kimse na-

mazda saylr. Her iki admnn biriyle bir sevap kazanr, dieriyle
bir günah affolur. Sizden herhangi biriniz kamet edildiini iitin-

ce komasn. Çünkü en çok sevap kazanan, evi camiden en uzak
olannzdr.

Dinleyenler:

«— Niçin Ey Ebû Hüreyre?» deyince, Ebû Hüreyre (r.a.);

«daha çok adm atld için»,36 diye cevap verdi.37

(35) Buhar, Vudü, 4/32; Müslim, Fedâil, 43/5.

Sözün geliinden anlald gibi, hadise bir yolculuk srasnda ve suyun
kt olduu bir yerde oluyor. Hz. Peygamber in mübarek elini koyduu kü-

çük bir kapta parmaklarnn arasndan suyun kaynamas açk bir mucize

oluyor. Böylece Hz. Peygamber ve mü'minler, ne zaman ve nerede darda
kalrlarsa ilahi kudret tecelli ediyor, Peygamberimizden mucizeler zuhur
ediyor.

Kad lyad der ki: Resûlullah (s.a.v.)'n parmaklarnn arasndan suyun
kaynamasn (ashabn da bulunduu) birçok toplant yerlerinde ve asker-

lerin arasnda güvenilir raviler tarafndan rivayet edildi, bunu hiçbir a-
hab red ve inkâr etmedi. Bu da, Resulü Ekrem'in kesinleen mucizelerin-

den biridir.

(36) Camiye giderken komak ve acele yürümek namaz adabna aykrdr. Bu
hareket, insann vekar ve arballn bozduu için doru deildir.

(37) îbn Abdilber der ki: mam Malik ve dierleri: Nuaym, Ebû Hüreyre'nin ha-

dislerini mevkuf olarak rivayet etmitir. Ashaptan rivayet edilen bu gibi

sözler, ahsi görü ve içtihatla olamad için, müsned hadis gibi saylr,

yani Resûlü Ekrem'den iitmilerdir. Bu manada Ebû Hüreyre ve dierle-

rinden sahih isnadlarla hadis rivayet edilmitir.
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34. Yahya b. Saîd'den: Saîd b. el-Müseyyeb'e büyük abdestten
sonra su ile taharetlenmenin hükmü sorulunca: «O, ancak kadn-
larn taharetlenmesidir.» diye cevap verdi.38

35. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.): «Köpek her-
hangi birinizin kabndan su içer veya birey yerse, o kab
yedi kez ykasn» buyurdu.39

36. îmam Malik'e u hadis rivayet edildi: Resûlullah (s.a.v.)

buyurdular ki: «Doru ve dürüst yaayn. Her eyi yapamaz-
snz. yi ve yararl ameller ileyin. Amellerinizin en hayr-
ls namazdr. Abdesti ancak kâmil mü'min muhafaza ede-
bilir..40

(38) Said b. el-Müseyyeb bu sözüyle, erkeklerin tala silinmeleri kâfidir, demek
istiyor. Fakat mam Mâlik ve birçok ulema bu görüte deildirler. Yani er-

kek olsun, kadn olsun mecbur kalmadkça, su ile temizlenmelidirler.

(39) Buhar, Vudû, 4/33; Müslim, Taharet, 2)90.

Baka bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.): «Köpein dokunduu kab yedi
kez ykayn,» bir defasnda da «Toprakla ykayn» buyuruyor. lim adamla-
r, köpein salyasnda bir tür mikrop olduunu, onu da ancak topran öl-

düreceini belirtmilerdir. «Köpek olan eve melek girmez» hadisinin bir

srr da budur.

(40) Bu, mürseî bir hadistir. bn Abdilber, et-Takassî'de der ki: "Sevbân'n Hz.
Peygamber'den (s.a.v.) sahîh yollarla rivayetiyle, müsned ve muttasl olur.

bn Mace (Taharet, 1/4) tarafndan da rivayet edilir.

Yaplacak iler çok olur da zaman az olursa ilerin en önemlilerini yapn.
Namaz da en önemli ilerin banda gelir. Her zaman abdestli bulunmak
da imann kemaline iarettir ve abdest mü'minin silâhdr.
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37. Nafi der ki: Abdullah b.Ömer (r.a.) iki parman slatr,

kulaklarn mesh ederdi.

;
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imam Malike rivayet edilen hadiste, Cabir b. Abdullah el-

Ensari (r.a.)'ye:

«— Sarn üzerine mesh edilir mi?» diye sorduklarnda, Cabir:

«— Su ile saçlar mesh edilmeden, caiz olmaz.» diye cevap verdi.

39. Hiam b. Urve der ki: Ebû Urve b. Zübeyr sarm çkarr,
bam mesh ederdi.

40. Nafi41 der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.)'in hanm —EbÛ

(41) Nafi, Abdullah b. Ömer (r.a.)'in azatl kölesidir.
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Ubeydin kz— Safiye'yi ba örtüsünü çkarp su ile ban mesh
ederken gördüm.

tmam Malik e, «Sarn ve ba örtüsünün üzerine mesh edilir

mi? diye sorulduunda: «Erkein sarnn üzerine, kadnn
baörtüsünün üzerine mesh etmeleri caiz olmaz. Baslarnn üzeri-

ne mesh etsinler» diye cevap verdi.

tmam Malike, abdest alan bir kimsenin bam mesh etmeyi

unutur da abdest azalar kuruduktan sonra hatrlarsa ne yapmas
gerektiini sorduklarnda: «Ban mesh etmelidir. Ban mesh
etmeden namaz klmsa o namaz iade etmelidir.* diye cevap ver-

di.



8. AYAAGYLENMESTLERN ÜZERNE MESH ETMEK

41. Mugîra HTu'be (r.a.) anlatyor: Tebuk Savanda Resûlul-

lah (s.a.v.) abdest bozmak için gitti. Ben de abdest suyunu hazrla-

dm. Gelince ellerine su döktüm, yüzünü ykad. Kollarm yka-
mak için cübbesinin kollarn svamak istedi. Dar olduu için

kollarn svayamaynca, ellerini cübbenin kollarndan çkard.
Kollarn dirseklerine kadar ykad. Sonra bana ve ayandaki
mestlerin üzerine mesh etti. Resûlullah (s.a.v.) namaz klmaya
geldiinde, Abdurrahman b. Avf cemaate imam olmu, namazn

le kld. Abdurrahman selâm verince, cemaat telâland.

Resûlullah (s.a.v.) namaz bitirdikten sonra ashabna döne

rek: «yi yaptnz,» dedi. 42

(42) Buharî, Megazî, 64/81; Müslim, Salât, 4/105, Ayrca bkz. eybanî, 47.

Hâdise sabah namaznda olmutur. Resûlü Ekrem namaza gecikince As-

hab- kiram vakit geçer korkusuyla Avfolu Abdurrahman' imam yapa-

rak namaz klmlar. Bu ii Resûlullah (s.a.v.)'tan izinsiz yaptklar için

de, Hz. Peygamber gelip Abdurrahman'a uyarak namaz klmasyla da

telâa dümülerdi. Resûlü Ekrem de, iyi yaptnz diyerek hem onlar

skntdan kurtarm, hem de namaz geciktirmemek için Abdurrahman'

imam yaparak namaz klmalarn doru bulmutu. (Bâcî, Münteka, c.l,

s.77)
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42. Nafi ve Abdullah b. Dinar rivayet ettiler. Hz. Ömer'in olu
Abdullah (r.a.) Küfe valisi Sa'd b. Ebi Vakkas'n yanna gitti.

Abdullah, Sa'd'm mestlerinin üzerine mesh ettiini görünce bunu
ho görmedi. Bunun üzerine Sa'd, Abdullah'a: «Baban Ömer'in ya-

nna gidince ona sor» dedi. Abdullah, Medine'ye gitti. Fakat mest-
lerin üzerine mesh etmenin hükmünü sormay unuttu. Bilahare
Küfe valisi Sa'd, Medine'ye geldiinde Abdullah'a:

«— Babana sordun mu?» dedi.

Abdullah:

«— Hayr,» dedi.

Bunun üzerine Abdullah babasna sorunca, Ömer (r.a.):

«— Abdestli iken mestlerini giydikten sonra (tekrar abdest
alrken) onlarn üzerine mesh et» dedi. Abdullah:

«— Abdest bozduktan sonra da m?» deyince, Ömer:
«— Evet, abdest bozduktan sonra da,» dedi.43

43. Nafi'den: Abdullah b. Ömer pazarda idi. Ufak su döktük-

ten sonra abdest ald, yüzünü ykad, kollarm dirseklerine kadar
ykad ve ban mesh etti. Daha sonra camiye gitti. Kendisini

cenaze namazn kldrmak için çardlar, mestlerinin üzerine

mesh ettikten sonra cenaze namazn kldrd.44

(43) eybanî, 49.

(44) eybanî, 50
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44. Rukay olu Abdurrahman olu Saîd anlatyor: Enes b.
Malik'i Kubâ'ya 45 geldiinde gördüm. Küçük abdestini bozdu. Da-
ha sonra abdest almas için su getirdiler. Abdest ald: Yüzünü y-
kad, dirseklerine kadar kollarn ykad, bana ve mestlerinin
üzerine mesh etti. Sonra da mescide girdi, namaz kld.

Yahya der ki: imam Malike sordular:

«— Bir adam abdest aldktan sonra abdest bozup mestlerini
çkarsa tekrar giyse yeniden abdest alrken onlarn üzerine mesh
edebilir mi?» dediler.

imam Malik:

«— Mestlerini çkarsn, ayaklarn ykasn. Ancak ayaklarn
ykayarak abdest aldktan sonra mestlerini giyen kimse onlarn
üzerine mesh edebilir. Abdest alrken ayaklarn ykamadan
mestlerini giyen kimse mesh edemez.» dedi.

(45) Kubâ, Hz. Peygamber in Hz. Ebû Bekir'le birlikte Mekke'den hicretlerinde
Medine'ye girmeden önce son konaklad yerdir. Burada Hz. Enes'in na-
maz kld -slâm'da ilk mescit olan- Kubâ mescidini yapt. Haclarn Me-
dine-i Münevvere'de ziyaret ettikleri önemli yerlerden biri de burasdr.
Yukardaki hadislerde abdest almaya yüzünü ykamakla balan abdes-
tin farzlarn beyan içindir. Yoksa bilindii gibi daha önce sünnet olarak el-

ler ykanr, aza ve burna su vererek temizlenir.
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Yine imam Malik e: «Bir adam abdest alr, ayaklarna giydii

mestlerinin üzerine mesh etmeyi unutur, namaz kldktan sonra

hatrlarsa ne yapmaldr?» diye sordular, imam Malik: «Mestlerin

Üzerine mesh etsin, namaz iade etsin. Abdesti iade etmez» dedi.

imam Malik e sordularr Bir adam ayaklarm ykayp mestle-

rini giyse daha sonra abdest alrken ne yapmaldr? imam Malik:

«Mestlerini çkarsn, abdest alsn ve ayaklarn ykasn,» dedi.46

(46) eybanî, 48.

Bu meselede tmam Mâlik'ten baka bir rivayete göre «mestlerini çkarma-

dan abdest alr ve mestlerinin üzerine mesh eder.» demitir. Ebû Hanife'ye

göre de böyledir. Burada mestlerini çkarsn ayan ykasn demesi, efdal

ve evla olann beyan içindir. Zira abdest alrken, aray açmadan azalarn

birbiri peinden ykamak sünnettir. Mest üzerine meshin geçerlilik

iüresi, Hanefi Mezhebine göre, mukimler için bir gün bir gece; yolcular için

üç gün üç gecedir. mam Mâlik e göre, mukimler mest üzerine meshede-

mez. (Bftcî, Münteka, c.l, s.80)
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9. MESTLERN ÜZERNE NASIL MESH EDLR?

e1* vi • fc^ o' jî
. c> W * afi : $ .

• -

45. Hiam b. Urve der ki: Babam, mestlerin üzerine mesh
ederken gördüm, mestlerinin üzerini mesh ediyordu, içini mesh
etmiyordu.

îmam Malik, îbn ihâb'e: «Mestler üzerine nasl mesh edilir?»

diye sorunca, îbn ihâb bir elini mestin altna soktu, öbür eliyle

mestin üzerini mesh etti.

îmam Malik der ki: «îbn ihâb'dan iittiim görü bu husus-
ta en çok houma gidenidir.»47

(47) eybanî, 51.

MUVATTA, C.I, F.7



98

10. BURUN KANAMASI

46. Nafi der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.)'in namazda burnu
kanaynca gider yeniden abdest alr, gelir sonra -konumadan-
namaz tamamlard.48

[j-Lî^^ s* i^ ii A * £*' â .m & - v

47. îmam Malik'e öyle rivayet edildi: Abdullah b. Abbas (r.a.)

namazda burnu kanaynca namazdan çkar, kanm ykadktan
sonra dönüp namazm tamamlard.49

48. Abdullah b. Kuseyt el-Leysi olu Yezid anlatyor: Said b.

el-Müseyyeb namaz klarken burnu kanad, hemen Resûlü
Ekrem'in zevcesi Ümmü Seleme'nin odasna gitti, getirilen su ile

abdest aldktan sonra döndü namazm kald yerden tamamla-
d.50

(48) eybanî, 36.

(49) Namazn bozmadan kld namazn, eksik kalan rek'atlarn tamamla-
mtr.

(50) eybanî, 37.
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49. Abdurrahman b. Harmele el-Eslemî der ki: Said b, el-

Müseyyeb'i gördüm, burnu kanyordu. Çkan kan parmaklarn
krmzlatnyor, daha sonra da abdest almadan namaz klyor-
du. 51

% OT

50. Abdurrahman b. el-Mücebber der ki: Abdullah olu
Salim'i burnundan kan akarken gördüm, hatta kan parmaklarn
krmzya boyuyordu. Burnunu outuruyor, daha sonra da ab-
dest almadan namaz klyordu. 52

(51) Kr. eybanî, 39.

(52) Yani çkan kann abdestini bozmadna kani olarak abdestini tazelemi-
yordu. mam an, hazretleri de «Vücuttan çkan kan ne kadar çok oluna
olsun, abdesti bozmaz» demektedir.

Hanefîlere göre ise, vücûdun herhangi bir yerinden çkp akan kan abdesti
bozar.
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12. YARASINDAN VEYA BURNUNDAN AKAN KANI
DURMAYANKMSENN YAPACAI

JS iili 'jS j& ÂOJI ^ wlllül J >t J^i W : J- *

51 . Mahreme olu el-Misver anlatyor: Vurulduu gece Hz.
Ömer'in yanna gittim, onu sabah namazna kaldrdm. Uyannca
Hz. Ömer (r.a.): «Evet, namaz terkeden kimsenin slâm'dan nasi-

bi yoktur» dedi ve yarasndan kanlar akarak namazm kld.

. ;u| J\j^ y 45! : o?

52. Yahya b. Saîd der ki: Saîd b. el-Müseyyeb'e «Burnu kana-

yp da kan kesilmeyen kimse hakknda görüün nedir?» denildi-

inde Saîd,ba ile ima ederek (çok hafiföne eilerek) «Namazn
klmasn uygun görüyorum» dedi.

mam Malik: «Bu hususta iittiim görülerin en güzeli bu-

dur,» dedi.
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13. KENDSNDEN «MEZt»" AKANKMSENN ABDEST
ALMAKLAYETNMES

* tâ % & "JPJ cJî : itJÜ» Jî : 'JLi t>! tfj < ^ J» Jjij

. . î'^JJ U^Jj ,Ut 3^ ^IJi tâ j&J 6J • : JÛ

53. El-Mikdad b. el-Esved öyle anlatt: Ali b. Ebi Talib (r.a.).

zevcesine yaklanca kendisinden «meri» akan bir kimsenin ne

yapmas gerektiini Resûlullah (s.a.v.)'a sormam emretti ve:

«Resûlullah (s.a.v.)'n kz (Fatma) zevcem olduu için ona ben
sormaya utanyorum,» dedi. Bunu Resulü Ekrem (s.a.v.)'e sordu-

umda: «Sizden kim böyle bir eyin farknda olursa, cinsi

organn ykasn, namaz abdesti gibi abdest alsn,» buyur-

du.54

b . vj\ jJJi fid tâ 6ü , j>:>Si jL Ju %li Jj

54. Zeyd babas Elem den öyle dediim nakletmitir: Ömer
el-Hattab (r.a.): «(Bazan kendimden) -boncuk yuvarlanr gibi- me-
ri aktm hissediyorum, sizden kim böyle bir eyin farknda olur-

sa cinsî organn ykasn, namaz abdesti gibi abdest alsn,» dedi.88

(53)Mez i, ehveti tahrik edici hal ve yerlerde cinsî organdan akan szntdr. Bu
gibi hallerde gusül gerekmez, Sadece abdest bozulmu olur.

(54) tbn Abdilber der ki: Bu, muttasl bir isnad deildir. Çünkü Süleyman b. Ya-

sar, ne Mikdad'dan, ne de Ali'den duymutur. Bu hadiste, Süleyman ile Ali

arasnda, bn Abbas vardr.

Müslim'de (Hayd, 3/19), tbn Abbas'tan rivayet edilir.

Ayrca bkz. eybani, 42.

(55) eybanî, 43.

Hanefi Mezhebi, bu görüü alr. Vesveseli kiiler, tereddütlerini gidermek

için elbisesine su serper.
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55. Abdullah b. Ayyan azatls Cündüb'den: Abdullah b.
Ömer'e meziyi sordum. «Mezi geldii zaman cinsî organn yka.
Namaz abdesti gibi abdest al.» dedi.
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14. MEZ (SIZINTI ZANNI) LE ABDEST ALMAMA.ZN

56. Saîd b. el-Müseyyeb'den: «Namaz klarken yalk hissedi-

yorum, böyle hallerde namaz bozaym m?» diye soran bir adama:
«Bacamn üzerine aksa bile namazm bitirene kadar hiçbir ey
yapmam.» diye cevap' verdi. 56

. & 5ÎJ . LU 4;jî^ U fcjjf : Jûî , jiJ|

57. Zübeyd olu es-Salt der ki: Süleyman b. Yesar'a, aktm
hissettiim slakl sorduumda: «Elbisenin altna biraz su serp
ve onu unut (içinden vesveseyi at)» diye cevap verdi.

(56) Saîd b. el-Müseyyeb, karsndakinin evhaml biri olduunu farkederek
böyle cevap verse gerek. Yoksa sznt abdesti bozar, dolaysiyle namaz da
bozulur. Bu hususta ulema ittifak etmilerdir.

Gerçekte aknt ve sznt olmadan evhamllk da doru deildir. Böyle ev-

haml ve vesveseli kimse abdest aldktan sonra kilotuna biraz su serper,

kendisini evhamdan kurtarr.
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15. CNS ORGANA DOKUNUNCAABDESTN
BOZULMASI

> û . : j^ i j^^ ç3 . îüb ü iji?^! »jfcA y Mi>
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58. Urve b. ez-Zübeyr anlatyor: Mervan b. el-Hakem'in yan-
na girdim. Onunla abdesti bozan eyleri konutuk. Bu arada Mer-
van:

«— Cinsî organna dokunann abdesti bozulur» deyince:

«— Bunu bilmiyorum» dedim. Mervan: «Bunu bana Safvanin
kz Büsre söyledi. O da, Resûlullah (s.a.v.)'n: «Herhangi biriniz
cinsî organna dokunursa abdest alsn,» buyururken
duymu,» dedi.57

(67) Ebu Davud, Taharet, 1/69; Tirmizî, Taharet, 1/61; Nesaî, Taharet, 1/118;

lbn Mace, Taharet, 1/63.
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59. Sa'd b. Vakkas'n olu Mus'ab anlatyor: Babam Sa'd'e
mushafi tutuyordum. Bir ara kandm. Bunu gören Sa'd (r.a.):
«Yoksa cinsî uzvunam dokundun?» dedi. Ben de:

«— Evet» dedim. Bunun üzerine Sa'd: «Kalk abdest al,» dedi.
Ben de kalktm abdest alp geldim.

60. Nafi'den Abdullah b. Ömer'in «Sizden biri cinsî uzvuna do-
kunduunda abdest almas (abdestini yenilemesi) vacip olur.» de-
diini rivayet etti.

61. Hiam babas Urve'den öyle rivayet etti: Urve: «Kim cinsî
uzvuna dokunursa» abdest almas vacip olur,» dedi.

62. Salim öyle dedi: Babam Abdullah b. Ömer (r.a.)'i gusul et-

tikten sonra abdest aldm görünce ona:

*— Gusül, abdest yerine geçmez mi?» dedim.

«— Evet, geçer, ama bazen cinsî uzvuma dokunuyorum da, o
zaman abdest alyorum.» dedi. 58

(58)eybanî,12.
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63. Salim b. Abdullah öyle anlatt: Bir yolculukta babam Ab-
dullah b. Ömer (r.a.)'le beraberdim. Bir gün güne doduktan son-
ra abdest alp namaz kldm görünce ona:

«— Böyle bir zamanda namaz klmazdn?» dedim. O da: «Sa-
bah namaz için abdest aldktan sonra cinsî uzvuma dokunmu-
tum. Daha sonra yeniden abdest almay unuttum, (namaz kl-
dm), îte imdi abdest aldm, namaz tekrar kldm.» dedi.69

(59) Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak mam Mâlik, mam Ahmed b. Hanbel,
mam âfii ve bu mezheplerin dier imamlar cinsî uzvuna dokunan kim-
senin abdestinin bozulduu hususunda birlemilerdir.

varmlar, bu gibi hallerde abdest almak - ihtilaftan kurtulmak için- müs-
tahaptr, demilerdir: Bedevî olduu anlalan bir adam Resulü Ekrem
(s.a.v.)'in huzuruna gelerek: Ya Resûlallah! Namazda cinsî uzvuna doku-
nan adam hakknda ne dersin? deyince, Resûlü Ekrem (s.a.v.): «O, vücu-
dundan bir parça deil midir?» buyurdu (Ebu Davud, Taharet, 70; Tir-

mizi, Taharet, 62; îbn Mace, Taharet, 118).

Bu hadise göre, cinsî organa dokunmak, vücudun herhangi bir yerine do-
kunmak gibidir; yani abdesti bozmaz.

kanaatine
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16. KARISINI ÖPEN KMSENN ABDEST ALMASI

64. Salim, babas Abdullah b. Ömer (r.a.)'den rivayet eder, Ab-
dullah (r.a.) öyle derdi: «Erkein hanmn öpmesi ve eliyle ona
dokunmas (mulâmese)60 den saylr. Bu yüzden kim hanmn
öper, yahut eliyle ona dokunursa abdest almas gerekir.»

65. Abdullah b. Mes'ud (r.a.): «Erkein karsn öpmesi abdesti

bozar» derdi.

66. îbn hab öyle derdi: Erkein karm öpmesi abdesti bozar.

Nâfi der ki: mam Malik: «Bu, duyduumun en güzelidir,» derdi.

(60) «Mülâmese», dokunmak manasnadr. Abdullah (r.a.) «Mülamese» tabiri

ile «Nisa» sûresinin 43. âyetine iaret ediyor. Bu âyette «... yahut kadnlara
dokunursanz, su da bulumazsanz, temiz yerden teyemmüm edin...»

Duyurulmaktadr. Mülamese (Kadnlara dokunma)nn er'î manasnda
mezhep imamlar arasnda ihtilaf vardr. Kadnlara dokunmak
(=Müîamese), Ebû Hanife'ye göre cinsî birlemeden kinayedir. Bu takdirde

gusül gerekir. Sadece dokunmakla bir ey lâzm gelmez (ne gusul ne de ab-

dest). Malikî, afiî ve Hanbelî imamlarna göre, «Mülamese» herhangi bir

ekilde dokunmak manasndadr. Bunlara göre, kadna dokunan erkein
abdesti bozulur.
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17. CÜNÜPLÜKTEN DOLAYI GUSLETMEK

67. Mü mirilerin anas Aie (r.a.), Hz. Peygamber'in gusul

ediini anlatyor: «Resûlullah (s.a.v.) cünüplükten dolay gusul
ederken» önce ellerini ykar, namaz abdesti gibi abdest aldktan
sonra parmaklan ile saçlarnn köküne suyu iyice yedirirdi. Daha
sonra bana üç defa su döker, sonra da su dökerek bütün vücudu-
nu ykard.»61

68. Âie (r.a.): «Resûlullah (s.a.v.) bir «farak» dolusu su ile gu-

sul ederdi.» dedi. 62

(61) Buharî, Gusl, 5/1; Müslim, Hayd, 3/35.

(62) Buharî, Gusül, 5/2; Müslim, Hayd, 3/41.

Bir «farak», üç «sa'»dr. Bir sa' ise takriben üç buçuk kilodur. Burada
anlatlmak istenen, suyun az kullanlmasdr. Hz. Peygamber (s.a.v.), her

zaman ve her eyde, her münasebette suyun az kullanlmasn emretmek-

tedir. Bir hadisinde: «Denizden de abdest alsanz, suyu fazla kullanmayn»
buyurmutur.
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69. Nâfi'den: Abdullah b. Ömer cünüp olduktan sonra gusle-

decei zaman önce sa eline su döker ellerini ykar, sonra tenasül

uzvunu ykard. Azna ve burnuna su verdikten sonra, suyu
gözlerine serperek yüzünü ykar, sonra sa, sonra da sol kolunu

ykard. Ban ykadktan sonra da üzerine suyu dökerek bütün

vücudunu ykard.

.^^ lli . *ü ^ ö* ^lj Js. j US
70. îmam Malik'e nakledildiine göre Âie (r.a.)'ye kadnlarn

nasl gusul edecekleri sorulduunda: «Bana üç kez su döker ve

elleriyle saçlarnn dibini iyice ovalar» dedi. 63

(63) Gusul etmekte erkekle kadn arasnda fark yoktur. Yalnz kadnn
saçlarnn örgüsünü açmas gerekmez, saçlarnn dibini ovalayarak

ykamas yeterlidir. Hz. Aie, burada sadece bu fark anlatmak istiyor.
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18. CNS MÜNASEBETTE GUSÜLÜN VACP OLUU

yâd &j : . jj; Uji yj", îL'ip, . ^ cuij vü-J

71. Said b. el-Müseyyeb öyle rivayet etti: Ömer b. el-Hattab,

Osman b. Affan ve Aie (r.a.): «(Cinsi münasebette) erkein cinsî

organnn sünnet ksm kadnn organna girince gusul vacip olur»

derlerdi.64
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72. Ebû Seleme b. Abdurrahman b. Avf der ki: Resûlullah
(s.a.v.)'in zevcesi Âie (r.a.)'den guslü gerektiren eyi sordum,
öyle cevap verdi: «Senin halin neye benzer biliyor musun, ey Ebû
Seleme! Civciv misalidir. Tavuklarn sesini iitir; o da onlarla bir-

likte seslenir . Erkein cinsî organnn sünnet ksm, kadnn cinsî

organna girince gusül vacip olur.»66

, d ât Suu- ^Jir u v > u : cM . <* »aL&J y ^kiv J ( jS j> \

. 4» . , tel Cu ^ jiî v : fe&r^ ^ Jûî • o^i W» ^ . zM
(64) eybanî, 76.

a

(65) Ayn hadis Aie (r.a.)'den muttasl olarak da rivayet olundu.

Tirmizi, Taharet, 1/80 Ayrca bkz. eybanî, 77.
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73. Saîd b.el-Müseyyeb'den: Ebû Musa el-E'arî, Resûlullah
(s.a.v.)'n zevcesi Âie (r.a.)'ye giderek ona:

«— Resûlullah (s.a.v.)'n ashabnn bir mesele hususunda
ihtilaf etmeleri bana ar geliyor. Onu sana sormaya da çekiniyo-
rum.» dedi. O da:

«— Nedir o mesele? (Çekinme) annene sorabilecein eyleri
bana da sor» deyince: «însan zevcesi ile cinsî münasebette bulu-
nurken bazan halsizleiyor, ama boalamyor?» dedim. Bunun
üzerine:

*— Erkein cinsî organnn sünnet ksm kadnn cinsî orga-
nna girince (boalma olmasa da) gusul vacip olur.» dedi. Ben de:
«Bunu artk senden sonra kimseye sormayacam.» dedim.68

*

74. Osman b. Affan'n azatls Abdullah b. KaT> anlatyor:
Lebîd el-Ensârî'nin olu Mahmud, Zeyd b. Sabit'e sordu:

«— insan eiyle birleirken halsizleiyor, geviyor, boalam-
yor? (Gusul gerekir mi?)» deyince, Zeyd (r.a.):

«— Gusl eder,» dedi. Mahmud:
«—Ubey b. Kal), (bu hallerde) gusül gerekmez görüünde idi.»

deyince, Zeyd: «Ubey b. Ka*b, ölmeden önce bu görüünden
dü.» dedi.67

& tr^^-j - Ve

. jUJ L^j âiî , yad y*
75. Nafi der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.): «Erkein cinsî organ-

nsî organna girince gusül vacip olur,»mn t i

(66) îbn Abdilber, et-Tekassî adl kitabnda der ki: Bu hadis mevkuftur.
Bizim tesbitimize göre hadis, muttasldr: Müslim, Hayd, 3/88.

(67) eybanî, 74.

(68) Erkein cinsî organnn sünnetksm kadmmkine girince, boalma olsun
olmasn gusül gerekir.
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19. CÜNÜP KMSENN GUSÜL ETMEDEN ÖNCE
UYUMAK VEYA YEMEKSTEDVAKTABDEST
ALMASI

76. Abdullah b. Ömer der ki, babam Ömer b. el-Hattab Resû-

lullah (s.a.v.)'e gece cünüp olduunu söyledi. O da: «Cinsi uzvunu
ykayp abdest aldktan sonra uyu.» buyur 89

i * , y $ r& J 2»!;' £ i M^' &] « ^ V 5 Ü

77. Hiam'n babas Urve, Aie'nin (r.a.) öyle söylediini

etti: «Sizden kim zevcesiyle münasebette bulunduktan
sonra gusul yapmadan uyumak isterse, namaz abdesti gibi

JÎ , j£j 'J>\j\ Û ^ ,> ^ -0)1 *J ijM , 4fc ^ - va

. -^b ji , ^ « *jj
« j^öy 4jâj vVj jü- . v4* >j

«

78. Nâfi der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.) cünüp iken uyumak ya-

hut yemek yemek istediinde yüzünü ve dirseklerine kadar kolla-

rn ykar, ban mesh eder, sonra yemek yer yahut uyurdu.

(69) Buhar, Gusül, 5/27; Müslim, Hayd, 3/25. Aynca bkz. eybanî, 55.

nsan zevcesi ile münasebetten sonra iyice taharetlenir, sonra ykanr.
Ykanmay geciktirecekse abdest alr, hiç olmazsa ellerini ykar, mazma-
za ve istinak yaparak yüzünü ykar. Bunlar salk bakmndan çok
yararldr. Yorgunluk ve halsizlii giderir. Hafiflik ve ferahlk verir.

(70) Hz. Aieden muttasl olarak gelmitir: Buharî, Gusül, 6727; Müslim, Hayd,
3/21,22.
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20. CÜNÜP OLDUUNUN FARKINDA OLMAYARAK
NAMAZ KILANKMSENN, NAMAZI ADE ETMES VE
ELBSELERN YIKAMASI

• J ^ JÛÎ g i > ^ ^ . g| l

79. Atâ b. Yesâr öyle rivayet etti: Resûlullah (s.a.v.) bir
namazda tekbir aldktan sonra, eliyle—bekleyin— iareti vere-
rek gitti, biraz sonra üzerinde, (ykandn gösteren) su belirtileri

olarak geldi.71

• J^ rfc J^i « ^1 oi- > isti >3 « d&J j y0ij j ^ ^ Lv>

80. Zübeyd b. Salt anlatyor: Ömer b. el-Hattab ile «Cürufe»72

gitmitim. Elbisesine bakt, ihtilam (rüyada boalma) olduunu
anlad. Ykanmadan da namaz klmt. Bunun üzerine Ömer:
«Vallahi ihtilam olmuum, farknda olmamm. Gusul etmeden
de namaz kldm.» dedi. Hemen gusul etti, elbisesinde gördüü
meniyi ykad, görmedii yerine de su serpti. Güne biraz yüksel-
dikten sonra ezan okudu, yahut kaamet etti. Namaz tekrar kld.

1, Mesacid, 5/157, 158.
(72) «Cüruf», Medine'nin üç mil kuzeyinde bir yer ismidir. Orada Hz. Ömer'in

arazisi vard. Gusul etmeden kld namazn, sabah namaz ol

anlalyor.

MUVATTA,C.I,F.8
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81. Süleyman b. Yesâr anlatyor: Ömer b. el-Hattab (r.a.)

(cemaata sabah namazm kldrdktan sonra) Cürufteki arazisine
gitti. Orada elbisesinde meni görünce: «nsanlarn idaresini üzeri-
me aldmdan beri sk sk ihtilam oluyorum.» dedi, hemen guslet-
ti. Elbisesine bulaan meniyi ykad ve güne doduktan sonra
namaz iade etti.

. ou, 3Uj . ^ ^v üUî , jil'i . Sjjjî cJV. J^i £j d lj

82. Süleyman b. Yesar'dan: Ömer b. Hattab cemaate sabah
namazm kldrd. Sonra vakit kaybetmeden Cürufdaki arazisine

gitti. Orada, elbisesine baktnda, ihtilâm olduunu anlad ve:

«Et yediimiz zaman, damarlar geviyor.» dedi. Hemen gusletti.

Elbisesindeki pislii ykad. Namazm iade etti (yeniden kld)»73

p JH & * & i jje, J> t viUU [y. (j-Ljj^-j - Ar

^.uuîü, : ^ui a a js . -i ,

r
^v,

-

(73) Cünüp iken Cemaate namaz kldrd halde namaz yalnz kendisinin ia-

de etmesi ve cemaatn namazlarn iade ettirmeyii imam cünüp olduunu
unutur da cemaat de bunu bilmezse namazlarnn bozulmadna delâlet
eder. Eer imam cünüp olduunu bilerek kldrrsa, cemaatin de
namazlar bozulur.
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. iti U 4^: pj . &fi

83. Hâtih olu Abdurrahman'n olu Yahya anlatyor: Ömer
b. el-Hattab (r.a.) ile beraber Umreye gidiyordum. Kafilede Amr b.

As da vard. Hz. Ömer bir müddet gittikten sonra konaklad yer-

de ihtilam olmu, sabah da yaklamt. Kafilede ykanmak için su
bulamad. Hemen yola çkt. Suya varnca elbisesindeki meniyi y-
kamaya koyuldu. Ortalk aarmt. Bunu gören Amr, Ömer'e:

«— Yanmzda
deyince, Ömer:

«— Yazklar olsun sana ey Amr! Sen yedek elbise bulabiliyor-

sun ama herkes bulabilir mi? Eer ben dediini yapar da elbisemi

âdet olur. Öyle yapmadan elbisemde bulak gördü-
ykar, görmediim yere su serperim.»

var. Elbiseni deitir de ykarsn.»

imam Malik rüyasnda ihtilâm olduunu hatrlamayan, elbi-

sesinde meni gören ve ne zaman olduunu da bilemeyen kimse
hakknda der ki: «Son uykusunda ihtilâm olmu gibi gusletsin,

uyandktan sonra namaz klmsa, (guslettikten sonra) namazn
iade etsin. Çünkü insan bazen ihtilâm olur, meni göremez, bazen
meni görür, ihtilâm olduunun farknda olamaz. Elbisesinde me-
ni gören kimseye gördüü vakit gusül vacip olur. Zira Hz. Ömer
(r.a.) son uykudan sonraki namaz iade etmi, ondan önceki na-
mazlar iade etmemitir.»
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21. KADINLARIN DA ERKEKLERGB HTLAM
OLDUKLARI VAKT GUSÜL ETMELER HAKKINDA

84. Urve b. Zübeyr'den: Ümmü Süleym, Resûlullah'a:
*— Kadnlar da erkekler gibi rüyalarnda ihtilâm olduklarn

görüyorlar, gusletmeleri gerekir mi?» deyince, Resûlullah (s.a.v.):

«— Evet, gusletsin» buyurdu. Bunun üzerine Hz. Âie,
Ümmü Süleym'e:

«— Ne diyorsun, kadn hiç onu (menisini) görebilir mi?» dedi.
Resûlullah (s.a.v.) de Âie'ye:

«— Allah hayrn versin (o zaman) çocuk anasna nasl
benziyor?» buyurdu.74

•

85. Resûlullah'n zevcesi Ümmü Seleme anlatyor: Ebu Talha
el-Ensârî'nin zevcesi Ümmü Süleym, Resûlullah'n huzuruna ge-
lerek:

«— Ya Resulallah! Allah gerçei örenme hususunda utan-
may emretmez. Kadn da ihtilâm olursa gusül etmesi gerekir
mi?» diye sorunca, Resûlullah (s.a.v.):

«— Evet, suyu (meniyi) gördüü vakit» buyurdu.75

(74) Müslim, Hayd, 3/30. Aynca bkz. eybanî, 81.

(75) Buharî, îlim, 3/50; Müslim, Hayd, 3/32.
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22. CÜNÜPLÜKTEN DOLAYI GÜSL ETMEK

: tg y i & « «suu & .^ - Al

86. Nâfî'den: Abdullah b. Ömer (r.a.): «Ayba halinde yahut
cünüp deilse, kadnn bakasndan artk su ile gusûl etmesinde
beis yoktur.» derdi.

87. Nâfi'den: Abdullah b. Ömer (r.a.) cünüpken terler, sonra
ayn elbise ile namaz klard.

{dSt 'C & ^ 'O' s^ ^ . dUt ^ - AA

: jui ? j_i y y\jk j» , îp i) JJ-; ji üuu

l^: .^1 :tl» di . jJ; y fc;» l^; y^l v

>i tf>Vi L^î ^ . b^ui y' UÎ . *>V
fj J, &Jl stjifc Ji^l

, s* *çJ ^i-îlî >l*i .4 «t a tfj . J± j & iüfc

88. Nâfi'den: Abdullah b. Ömer'in cariyeleri—ayba halinde
iken— onun ayaklarm ykar ve seccadesini verirlerdi.

mam Malik e «Zevceleri ve cariyeleri olan bir adam; gusül et-

meden hepsi ile birleme yapabilir mi?» diye sorduklarnda:
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îmam Malik: «Arada gusul etmeden iki cariyesi ile birlemesi

caizdir. Hür kadnlara gelince, bir zevcesi ile birleme yapan ada-

mn gusül etmeden dier zevcesi ile birleme yapmas mekruhtur,

ama bir cariyesi ile birleme edip cünüp iken dier cariyesi ile bir-

lemesi caizdir.» diye cevap verdi.

îmam Malik'e «Cünüp olan bir adama ykanmas için su getir-

seler, o da, cünüp olduunu unutup —scakln anlamak için—

parman suya soksa ne lâzm gelir?» diye sorduklarnda: «Par-

mana bir ey bulamamsa (temizse), suyu kirletmez» diye ce-

vap verdi.
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23. TEYEMMÜM

. yû r
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89. Mü'minlerin anas Hz. Âie anlatyor: Resûlullah (s.a.v.)

ile beraber bir sefere çkmtk. Beydâ'ya78 yahut Zatül-Cey'e

varnca kolyem koptu, dütü. Resûlullah kolyemi aramak için ora-

da konaklad, ashab da onunla konaklad. Orada su yoktu. Yanla-

rnda da su yoktu. Ashap, Ebû Bekir es-Sddk'a gelerek:

«— Âie'nin yaptm görüyor musun? Susuz yerde Resûlul-

lah' ve ashab durdurdu, yanlarnda su da yok,» dediler. Âie der

ki: Resûlullah ban dizime koymu uyumutu, o srada Ebû
Bekir (r.a.) gelerek:

«— Resûlullah' ve ashab susuz yerde durdurdun. Yanlarn-

da su da yok,» diye darld ve bana çkt, eliyle börüme vurmaya
balad. Resûlullah'nba dizimde olduu için kmldayamadm.
Susuz yerde Resûlullah sabaha kadar uyudu. Bu srada Allahu

Teâlâ teyemmüm ayetini indirdi, bunun üzerine Üseyd îbn

Hudayr:
«—Bu ilk bereketiniz (iyilie yol açnz) deil, ey Ebû Bekir

ailesi.» dedi.

Bindiim deveyi kaldrdmda kolyeyi altnda bulduk.77

mam Malik'e: «Teyemmüm edip namazn klan bir adam
dier namaz vakti geldiinde tekrar teyemmüm eder mi?» diye

sorduklarnda: «Her namaz için teyemmüm eder, çünkü her na-

maz için su aramas gerekir, su arar da bulamazsa teyemmüm
eder* diye cevap verdi.78

(76) Beydâ: Mekke yolunda Zülhüleyfe ye kar bir tepedir. «Zâtülcey», Medi-

ne'ye 12 mil mesafede bir yer. Teyemmüm âyeti hakknda bnül-Arabî der

ki: Âie'nin teyemmüm ayetlerinden hangisini kasdettiine ait bir delil

bulamadm, tbn Beddâl, «Nisa yahut da Maide süresindeki âyet, abdest

ayeti diye tannr. Nisft daki ayette abdest bahsi yoktur» dedi. Vâhidî

Eshab'un-Nüzûl adl eserinde bu hadisi, Nisâ süresindeki ayetin nüzul

sebebinde verir. Hafz bni Hacer Fethu'l-bârî'de der ki: tmam Buhftri'ye

zahir olan bu durum, herkesçe bilinmiyor. üphesiz bu, Mâîde süresinde-

ki ayettir. Tefsir babnda Buhftri'nin kendisinden rivayet ettii Abdurrah-

man b. Kasm der ki: «- Mü'minler namaza kalkmak istediiniz vakit..»

(Maide: 6) âyeti nâzil olmadan önce (teyemmüm yoktu) mutlaka abdest al-

mak gerekiyordu. Bu yüzden susuz yerde konaklamak ashaba ar geldi.

(77) Buharî, Teyemmüm, 7/1; Müslim, Hayd, 3/108; eybanî, 72.

(78) Hanefî Mezhebine göre, bir teyemmümle birden fazla farz ve nafile namaz
klnabilir. Çünkü teyemmüm su olmadnda onun yerine geçer. Bir kim-

se bir abdestle istedii kadar namaz klabilecei gibi teyemmümle de

klabilir.
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Yine îmam Malik e: «Teyemmüm eden bir adamn abdestli
olan arkadalarna imamlk etmesi caiz olur mu?» diye sordukla-
rnda:

«—mamlk yapabilir, ancak bakasnn yapmas daha evl-

âdr. Onun da imamlk yapmasnda bir beis görmüyorum.* dedi.

Yahya der ki: «Suyu bulamayp teyemmüm eden bir adam
tekbir alp namaza dursa, o srada yannda su olan bir adam
gözükse ne yapar?» diye mam Malik'e sorduklarnda: «Namazn
bozmaz. Ayn teyemmümle (durduu) namazn tamamlar,
ondan sonraki namazlar için abdest alr,» dedi.79

îmam Malik der ki: Namaza kalkan abdest almak için su bu-
lamaz da teyemmüm ederse Allah'a itaat etmi olur. Su ile abdest
alan ondan daha temiz saylmaz., namaz da onunkinde daha
tam deildir. Çünkü abdest de teyemmüm de emrolunmutur. Her
ikisi de Allah'n emrini yapmlardr. Su bulup abdest alan da
namaza girmeden önce su bulamayp teyemmüm eden de Allah'n
emrine göre amel etmilerdir.

tmam Malik der ki: Teyemmüm ile namaz klmak caiz olan
biryerde su bulamayan cünüp kimse teyemmüm eder, Kufan'dan
hizbini80 okur ve nafile namazlarn klar.

(79) Hanefi Mezhebine göre, namaz klarken suyu gören kimsenin abdesti,

dolaysyla namaz bozulmu olur.

(80) Hizb: Günlük okunan Kur'an.
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24. TEYEMMÜMÜN YAPILII

90. Nâfi'den: Abdullah b. Ömer'le beraber Cürufden81 geli-

yorduk, Mirbed'e ulanca Abdullah (binitinden) indi, yerde
teyemmüm etti, yüzünü ve dirseklerine kadar iki kolunu mesnet-
ti, sonra namaz kld.81/a

91. Nâfi der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.) teyemmüm ederken
dirseklerine kadar mesh ederdi.

m— Teyemmüm nasl yaplr ve nereye kadar meshedilir?» di-

ye soruldu. O da:

«Ellerini bir kezyüzü için yere vururyüzünü meskeder, birjkez

de kollar için vurur kollarn dirseklerine kadar mesheder,» diye

cevap verdi.

(81) Cürüf: Medine'nin üç mil kuzeyinde bir yer. Mirbed ise, Medine'ye bir mil

mesafede bir yerdir.

(81/a) eybanî, 71.
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92. Abdurrahman b. Harmele'den: Bir adam Saîd b. Müsey-
yeb'e:

«— Cünüp olan bir kimse teyemmüm ettikten sonra suya ka-

vuursa ne yapar?» diye sordu. Saîd de:

«— Suya kavutuu vakit, sonraki namazlar için gusletmesi

gerekir» dedi.82

mam Malik, seferde ihtilâm olup, abdest alacak kadar sudan
baka suyu olmayan, suya kavuuncaya kadar da susamayacak
adam hakknda öyle der: «O su ile avret mahallini ve meni doku-

nan yerleri ykar, sonra Allah'n emrettii gibi temiz yerde teyem-

müm eder»

(82) Teyemmümü mübah klan özür ortadan kalknca, teyemmüm de bozulur.

Su yok iken gusul yerine teyemmüm eden kimse, suyu görünce

teyemmümü bozulur, ykanmas gerekir. Önce kld namazlan kaza et-

mez. Çünkü o ana kadar teyemmüm guslün yerini tutmutur.
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îmam Malik e sordular: «Cünüp olan bir adam teyemmüm et-

mek istese de çorak topraktan baka toprak bulamazsa çorak top-

rakla teyemmüm eder mi ve orada namaz klmas mekruh olur
mu?»

îmam Malik: «Çorak yerde namaz klnr ve orada teyemmüm
edilir. Çünkü Allahu Teâlâ:

«— Temiz yeryüzünden teyemmüm edin»83 buyurdu. Ço-
rak olsun veya olmasn temiz olan heryerde teyemmüm edebilir.»

(83) Nisâ: 43.



26. AYBAI OLAN KARISINA KOCASININ
YAPABLECE EYLER

125

93. Zeyd b. Eslem'den: Bir adam Resûlullah (s.a.v. )'e:

«—Zevcem ayba iken bana onun nesi helâl olur?» diye sordu.

Resûlullah (s.a.v.) da: «Etekliini balasn (donunun uçkurunu
balasn, yahut külotunu giysin), yukars ile istediini yapar-
sn» buyurdu.84

94. Rabia b. Ebî Abdurrahman'dan: Resûlullah (s.a.v.) ile ya-

takta yatarken -üzerinde sadece elbisesi vard- Hz. Aie birden

kalknca Resûlullah (s.a.v.) ona:

«— Neyin var, galiba ayba oldun,» dedi. Âie (r.a.) da:

«— Evet,» deyince Resûlullah (s.a.v.):

«— Etekliini (izarn) giyin, yatana gir.» buyurdu.86

(84) bn Abdilber der ki: Bu lafzla, müsned olarak rivayet eden birini bilmiyo-

rum. Manas, sahîh ve sabittir.

Zurkanî, derki: Ebu Davud (Taharet, 1/82), Abdullah b. Sa'd el-Ensârî'den

rivayet eder. Ayrca bkz. eybanî, 75.

(85) îbn Abdilber derki: Muvatta ravileri, bu hadisi mürsel rivayette ihtilaf

etmemitir. Hz. Aie'den bu lafizla rivayet edildiini bilmiyorum. Manas,
Ümmü Seleme'nin hadisiyle muttasldr.
Ümmü Seleme hadisi u kaynaklardadr: Buharî, Hayd, 6/4; Müslim,

Hayd, 3/5.
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95. Nâfi öyle anlatt: Ubeydullah b. Abdullah b. Ömer (r.a.)

Nâfî'i, Âie'ye göndererek ona:

«— însan ayba olan zevcesiyle kucaklaabilir mi?» diye sor-
masn söyledi. Nâfî sorunca, Âie (r.a.): «Belden aasna etekli-

ini giysin, sonra isterse onunla kucaklasn.» dedi.86

96. îmam Malik rivayet eder: Salim b. Abdullah ve Süleyman
b. Yesar'dan: «Hayzdan temizlenen kadn gusletmeden kocas
onunla cinsî münasebette bulunabilir mi?» diye sorulduunda:

*— Hayr, gusül edinceye kadar bu i yaplamaz.» dediler.87

(86) eybanî, 73.

(87) eybanî, 74.
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97. Mü'minlerin anas Hz. Âie'nin azatls Ümmü Alkame
anlatyor: Kadnlar sarmtrak hayz kan ve pamuu kutuya
koyar Hz. Aie'ye gönderirler ve ona:

*— Artk namaz klabilir miyiz?» diye sorarlar, Âie de onlara:

«— Acele etmeyin bembeyaz aktn görünceya kadar bekle-
yin.» derdi.

Hz. Aie: «Beyaz görünceye kadar» sözüyle hayzdan temiz-
lenmelerini kastediyor.

98. Abdullah b. Ebî Bekir halasndan, o da Zeyd b. Sabit'in k-
zndan rivayet eder: «Kadnlar gece yars kandil isteyerek hayz-
dan temizlendiklerine bakarlar, Zeyd'in kz da bunlar knar ve
eskiden kadnlar bunu yapmazd,» derdi.

99. mam Malik'e «hayzdan temizlenen kadn, su bulamazsa
teyemmüm edebilir mi?» diye sorduklarnda: «Evet teyemmüm et-

sin. Onun hali cünüp kimsenin ki gibidir. Su bulamaynca teyem-
müm eder,» dedi.
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28. HAMLE KADININ HAYIZ GÖRMES

100. îmam Malik rivayet eder: Resûlullah (s.a.v.)'n zevcesi

Hz. Âie (r.a.): Kan gören hamile kadn «Namaz brakr.» dedi.

101 . îmam Malik, îbni ihab'a hayz kam gören hamile kad-
nn durumu hakknda sordu. O da:

«— Namaz klmaz,» dedi.

mam Malik: «Bu, bize göre de böyledir.» dedi.

102. Âie (r.ajden: «Ben ayba iken Resûlullah (s.a.v.)'n ba-n tarardm.»88

• Llûi g£ 4 $y cJÎ- : îsJ $ ! â£U /J J <4 teJ ^ i ^>

. v J^J p ,u p il>>U ^ j&M ^Ij^I £j L.Ü fit •

103. Ebû Bekir es-Sddk'n kz Esma (r.a.)'dan: Bir kadn

(88) Buhar, Hayd, 6/2; Müslim, Hayd, 3/9.
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Resûlullah (s.a.v.)'e:

«— Bizden birimizin elbisesine hayz kan bularsa ne ya-
par?» diye sordu. Resûlullah (s.a.v.)'de:

«— Birinizin elbisesine hayz kan bularsa su ile ova-
layarak o bölümü ykasn, sonra bu elbise ile namaz kl-
sn» buyurdu.89

(89) Buharî, Hayd, 6/9; Müslim, Taharet, 2/110.

MUVATTA, CJ, F.9
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29. STHAZE 90 OLAN KADININ DURUMU

104. Resûlullah (s.a.v.)'n zevcesi Âie (r.a.) anlatt: Ebû
Hubey'in kz Fâtma:

«— Ya Resulallah (s.a.v.) Temizlenemiyorum (hayz kanm
kesilmiyor), namaz brakaym m?» diye sordu. Resûlullah (s.a.v.)

da:

«—O, (damardan gelen normal kandr, hayz kan deil-
dir. Âdet balaynca namaz brak, hayz günlerin bitince

kann yka, namaz kl,» buyurdu.91

îiL fl Lli^U « H'jll J^j 4* ^ ;U'JI iîji)
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105. Resûl-i Ekrem'in zevcesi Ümmü Seleme anlatü: Resûlul-

lah (s.a.v.)'n zamanmda hayz kam kesilmeyen bir kadn vard.

Bunu onun adna Resûlullah (s.a.v.)'dan sorunca:
-

«— Bu hastala yakalanmadan önce ayda kaç gün ve
kaç gece âdet görüyor idiyse, her ay o kadar namaz brak-

(90) îstihaze, herhangi bir rahatszlktan dolay kadndan kan gelmesidir.

(91) Buharî, Hayd, 6/8; Müslim, Hayd, 3/62.
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sn. O kadar gün geçince gusletsin ve avret yerine bez (pa-
muk vb.) koysun, sonra namazn klsn,» buyurdu.92

. Ju, j_i cilÖ . ^,ULj

106. Ebû Seleme'nin kz Zeynep anlatt: Abdurrahman b.

Avfn zevcesi Cah kz Zeynep istihaze olduu (hastalk kam gör-
düü) vakit gusleder, namazm klard.

*d • çA? 0 p M J J> - iaî & - «sut - >-v

107. Ebû Bekir b. Abdurrahman'n azatls Sümey'den: KakA'
b. Hakîm ve Zeyd b. Elem, Sümey'yi Saîd b. Müseyyeb'den istiha-

za olan kadnn hükmünü sormak için gönderdiler. Sümey sorun-
ca, Saîd:

«—Âdet (ayba) günleri bitince gusleder, öbür âdet gününe
kadar her namaz vakti için yeniden abdest alr.93 Eer kan fazla-
larsa avret yerine bez koyar» diye cevap verdi.
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(92) Ebu Davud, Taharet, 1/107; Nesaî, Hayd ve'l-îstihada, 3/3. Ayrca bkz.
eybanî, 82.

Bu ekildeki kadnlar, her namaz vakti için bir abdest alp -kan aksa bile-

namaz klarlar.

(93) eybanî, 83.

Müstehaza olan (hastalk kan gören) kadn sahib-i özür sayld için,

dier özür sahipleri gibi her namaz vakti için abdest alr.
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108. Hiam babas Urve'den naklen rivayet eder: Müstehaza
(hastalk kam gören) yalnz bir defa gusleder. Sonra her namaz
vakti için yeniden abdest alr.94

mam Malik der ki: Bize göre müstehaza namaz klmaya

se de— kocas ile münasebette bulunabilir.96 Bu durumda o kadn
müstehaza hükmündedir.

mam Malik der ki: Müstehaza hakknda delilimiz, Hiam'n
babasndan naklen rivayet ettii hadistir. Bu hususta iittiklerim

içerisinde en houma gideni budur.

(94) cybanî, 84.

(95) mam Malik'e göre lohusabk günlerinin en fazlas altm gündür. Hanefi'le-

re göre ise, krk gündür.



30. BEBEN DRARI

109. Hz. Âie (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.)'n kucana bir be-

bek verdiler. Elbisesine çi yapt. Hz. Peygamber su istedi ve suyu
çiten slanan yere serpti.96

% tsû£ . *Uf $ ^ JPj i Jfc jü , ^ <Jklî : <i

110. Mhsan'm kz Ümrnü Kays'den: Henüz yemek yemeyen
çocuumu Resûlullah (s.a.v.)'a götürdüm. Kucana oturttu. O da
elbisesine çi yapt. Bunun üzerine Resul -i Ekrem su istedi, slak
yere suyu serpti. Fakat ovalayarak ykamad.97

(96) Buhar!, Vudû, 4/59; Müslim, Taharet, 2/101. Ayrca bkz. eybanî, 40.

(97) Buhar, Vudû, 4/59; Müslim, Taharet, 2/103.

Hanefî Mezhebi, çocuklarn çi yapt yere su dökülmesi hususunda bu
hadise dayanr.
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31. AYAKTA KÜÇÜK ABDEST BOZMAK

»

111 . Yahya b. Saîd (r.a.) anlatyor: Bir bedevi Mescid-i Neve-
vî'ye girdi, küçük su dökmek için eteklerini kaldrd. Bunu gören
cemaat bard, sesler yükselince Resûlullah (s.a.v.):

«— Ona dokunmayn» buyurdu. Onlar da dokunmadlar.
Bedevi küçük abdesüni yaptktan sonra Resûlullah (s.a.v.) bir ko-

va su istedi. Bedevinin abdest bozduu yere döküldü.98

112. Abdullah b. Dinar'dan: Abdullah b. Ömer (r.a.)'i ayakta
küçük abdest bozarken gördüm.

îmam Malike: «Küçük abdestten ve büyük abdestten sonra
su ile taharetlenmek hakknda bir eser (rivayet) var mdr?» diye
sorduklarnda: «Eskilerden bazlarnn büyük abdestten sonra su
ile taharetlendiini iittim. Ben küçük abdestten sonra da su ile

taharetlenmeyi uygun görüyorum. » dedi.

(98) Buharl, Vudû 4/58; Müslim, Taharet, 2/99.
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113. Îbnü's-Sebbak (r.a.)'dan: Resûlullah (s.a.v.)' bir cuma

Ey cemaati müslimin! Allah bu günü bayram kld. O
halde gusledin. Yannda koku olan kimsenin, onu sürün-

mesinde saknca yoktur. Misvak kullanmay ihmal etme-

yin,» buyurdu."

114. Ebû Hüreyre (r.a.)'den. Resûlullah (s.a.v.):

«— Ümmetime zorluk vereceimden korkmasaydm,
mutlaka misvak kullanmalarn emrederdim,» buyurdu.100

^ jsr îjpt Aj*& ! vjl : Jö asi ^> J
115. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Ümmetine zorluk çkacandan

korkmasayd Resûlullah (s.a.v.) her abdest alrken misvak kul-

lanmalarn emrederdi.101

(99) îbn Mace (ikametu's-Saîât, 5/83), mevsul olarak rivayet eder.

(100) Buharî, Cum'a, 11/8; Müslim, Taharet, 2/42.

(101) îbn Abdilber der ki: bu hadis, pekçok yoldan muttasl oluu ve lafz

dolaysyle müsned hadis çerçevesine girer.
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1. NAMAZA DAVET (EZAN)
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1. Yahya b. Said anlatyor: Resûlullah (s.a.v.), cemaatin na-

maza toplanmas için iki tahta alp birbirine vurulmasn istemi-

ti. O günlerde Abdullah b. Zeyd el-Ensârî (r.a.), rüyasnda iki tah-

ta görünce «bunlar Resûlullah (s.a.v.)'n istedii tahtalara benzi-

yor,» dedi. Kendisine: «Namaz için ezan okumaz msnz?» denildi.

Uyamnca Resûlullah (s.a.v.)'a gelip rüyasn anlattnda, Resû-

lullah (s.a.v.) ezan okunmasn emretti.1

'.
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2. Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)'den, Resûlullah (s.a.v.):

«— Ezan iitince müezzinin dediklerini siz de aynen
söyleyin» buyurdu.2
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(1) Ebu Davud, Salât, 2/28; Tirmizî, Salât, 2/25; bn Mace, Ezan, 3/1.

(2) Buhar, Ezan, 10/7; Müslim, Salât, 4/10; eybanî, 91.
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3. Ebû Hüreyre (r.a.)'den, Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

«— nsanlar ezandaki ve birinci saftaki fazileti bilseler-

di, ezan okumak ve ilk safta bulunmak için kur'a çekmek-
ten baka imkân da olmasayd, mutlaka kur'a çekerlerdi
Eer namaza erken gelmenin faziletini bilselerdi erken
gelmek için yarrlard. Yats ve sabah namazlarnn ecir

ve sevabn bilselerdi —sürünerek de olsa— onlara gelir-

lerdi».3

4. Ebû Hüreyre (r.a.)'den, Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:
«Kaamet edilince koarak namaza gelmeyin, onaarar
gelin, yetiebildiiniz rekâtlar imamla kln, yetiemedi-
inizi kendiniz tamamlayn. Çünkü siz namaza yöneldii-
niz sürece namazda saylrsnz.»4

. ^ -dil J^j : ****? $ ' " ?^f«

5. Abdürrahman b. Abdullah b. Âbdurrahman b. Ebî Sa'saa el-

Ensârî babas Abdullah'tan: Ebû Said el-Hudrî (r.a.) bana öyle
söyledi: Görüyorum ki koyunu ve kn çok seviyorsun. Krda ko-

yunlarnn yannda olduun vakit, namaz için yüksek sesle ezan

oku. Zira Resûlullah (s.a.v.)'dan iittim; öyle buyurdu: «Müezzi-
nin sesini iiten cin, insan ve her ey kyamet günü ona a-
hitlik eder.» 5

(3) Buhar, Ezan, 10/9; Müslim, Salât, 4/129.

(4) Buharî, Ezan, 10/21; Müslim. Mesacid, 5/151-155.

(5) Buharî, Ezan, 10/5.
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6. Ebû Hüreyreden Resûlullah (s.a.v.)'n öyle buyurduu ri-

vayet olundu:

«— Ezan okunurken eytan yellene yellene ezan iite-

meyecei yere kadar kaçar. Ezan bitince geri gelir. Kaamet
getirilirken yine kaçar, bitince tekrar döner. Hatta namaz
klann kalbine kadar girip "filan eyi hatrla, filan eyi
hatrla** diyerek ona akla gelmedik eyleri hatrlatarak kaç
rek'atkldn unutturacak derecede onn artr.»6
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(6) Buhari, Ezan, 10/4; Müslim, Salât, 4/19.
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7. Sa'd es-Sâid nin olu Sehl der ki: îki vakitte göklerin kap-
lan açlr, dua edenlerin çounun duas kabul olunur: Ezan oku-
nurken ve Allah'n dini urunda savarken.7

îmam Malik'e:

«— Cuma günü vakit girmeden ezan okumak caiz olur mu?»
diye sorduklarnda: «Hayr, güne zevalden dönünce ezan oku-
nur.» diye cevap verdi.

îmam Malik, ezan ve kaamette kelimelerin ikier defa tekrar-
lanmas ve kaamet edilince cemaatin ne zaman kalkmas gerekti-

ini soranlara öyle cevap verdi: «Ezan ve kaamet hakknda Medi-
ne'lilerden gördüümden baka bir ey duymadm. Kaamette ke-
limeler tekrarlanmaz. Birer defa söylenir. Medine ulemasnn de-
vaml yaptklar budur. 8

(7) bn Abdilber der ki: Bu hadis, Muvatta ravilerine göre mevkuftur, böyle bir
görü, re'y ile söylenmez. Pekçok yolla rivayet edilir: Ebu Hazm-Sehl b.

Sa'd-Rasulullah.

(8) îmam Malik hazretlerinin mezhebi, daha ziyade Medine'lilerin amellerine
ve onlardan rivayet edilen hadislere dayanr. Onlar -baz hadislerde olduu
gibi- ezanda kelimeleri ikier defa, kaamette birer defa söylerler. Yalnz «-

Kad kaametissalah», iki defa söylerler. îmam Malik ve mam afiî bunu ka-
bul etmilerdir.

Ebû Hanife ve Hanefi imamlar ise u hadis-i erife dayanarak, -ezanda ol-

duu gibi- kaamette de kelimelerin ikier defa söylenmesi gerektii hükmü-
ne varmlardr: Resûlullah (s.a.v.): «... ve kaamet on yedi kelimedir.... kaa-
met: Allahu ekber Allahu ekber, Allahu ekber Allahu ekber. Ehedu enlâ ila-

he illallah, ehedu enla ilahe illallah. Ehedu enne Muhammeden resûlul-
lah, ehedu enne Muhammeden resûlullah. Hayye alessalah, hayye alessa-
lah. Hayye alelfelah, hayye alelfelah. Kad kaametissalah, kad kaametissalah.
Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilahe illallah. (Ebû Dâvud, c.l s. 137, Hadis No: 502).
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Kaamet edilirken kalkmaya gelince, bu hususta kesin bir ey duy-
madm. Burada cemaatin, kudretlerine göre hareket etmeleri ka-
naatindeyim. Çünkü kimisi dükündür, yani ihtiyar, hasta veya
halsizdir, önce kalkar, kimisi de enerjiktir, yani güçlü kuvvetli ve
dinçtir, sonra kalkar imama yetiir. Herkes bir olamaz ki, hepsi
birden kalksn.»

mam Malike sordular: «Bir yerde cemaat toplanp farz na-
maz klmak isterler. Ezan okumayp sadece kaamet etseler kâfi

midir?»

mam Malik: «Onlara kaamet yeter. Ezan, sadece cemaatle
namaz klnan mescitlerde vacip olur.» dedi.9

mam Malik'e; Müezzinin imama selam vermesi ve onu nama-
za çarmas ve ilk selam verilecek kimse soruldu.

tmam Malik: «tik zamanlarda selam verildiine dair bana
bir haber ulamad.» dedi.

Yahya dedi ki:

îman Malik'e; «Bir cemaat için ezan okuyan, sonra biri gelir

mi diye bekleyen, kimse gelmeyince namaza durup tek bana k-
lan kimse, daha sonra cemaat gelince onlarla beraber namaz tek-
rar klar m?» diye sordular.

mam Mâlik: «Namaz iade etmez. Müezzin namaz kldktan
sonra gelen tek bana klar» dedi.

îmam Malik'e, «Müezzin ezan okuduktan sonra sünneti kl-
maya dursa, cemaatin baka birine kaamet ettirip namaz klmak
istemesi, caiz midir?» diyenlere:

«Olabilir, müezzinin kaamet etmesiyle bakasnn kaamet et-

mesi arasnda fark yoktur,» dedi.10

(9) Hanefî imamlarna göre namaz nerede khnrsa klnsn ezan okumak sün-
nettir, hatta kaza namazlar dahi olsa. Yalnz kaza namaz bir vakitten faz-

la klnmak istenirse bir defa ezan okunur, dier vakitler için kaamet getir-

mek yeterlidir.

îmam Malik in yukarda ezan hakkndaki «-Vâcib» tabiri «- Sünnet-i Müek-
kede» manasnadr ve bütün imamlara göre ezan sünnettir, yalnz Hanbeli
mezhebinde, ehir ve kasabalarda ezan farz- kifayedir. Bir camide okunun»
ca dier camilerden farziyeti düer, o camilerde ezan okunmas sünnet olur.

(10) Mecburiyet ve zaruret yoksa ezan okuyann kaamet etmesi efdaldir. Hz.
Peygamber (s.a.v.): «- Ezan kim okursa, kaameti o etsin,» buyurur. (Ebu Da-
vud, c.l, s. 116-126)
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imam Malik der ki: Sabah namaznn ezan afaktan önce ca-

izdir. Fakat dier namazlarda vakit girmeden önce ezan okumak
caiz deildir. 11

8. mam Malikden öyle rivayet edilir; Müezzin, Hz. Ömer'e
gelerek kendisini sabah namazna çaracakt, uyuduunu görün-
ce:

«— Essalatu hayrun minennevm» (Namaz uykudan hayrl-
dr) dedi. Bunu iiten Ömer (r.a.) bu sözü sabah namaz ezanna
ilâve etmesini emretti. 1 1/a

Ebu Süheyl, babas Malik'ten öyle rivayet etti: Güvenilir ki-

ilerden gördüüm, her namaz vaktinde ezan okumalardr.

9. mam Malik, Nâfi'den öyle rivayet eder: Abdullah b. Ömer
Bakî 1

de idi, ezan iitince hzla mescide gitti.

(11) Mâliki, afiî ve Hanbeli mezheplerinde afaktan önce ezan okumak caiz-

dir. Fakat sabah namaz afaktan sonra klnr. Hanefîlerde caiz deildir,

caiz diyenler afaktan sonra iadesi sünnettir, derler, tmam Ahmed ise,

«Sadece Ramazanda tekrar edilir, dier zamanlarda afaktan önce okunan
ezan kâfidir,» der.u hadis-i erifler de Hanefi imamlarnn görülerini te-

yit etmektedir: «Bir sabah ezann Bilâl-i Habei (r.a.) afaktan önce okur,

bunu gören Hz. Peygamber (s.a.v.) Bilâl'e:

«- Ezan okuduun yere git yüksek sesle: «Uykunun tesiri altnda Bilâl a-
faktan önce okudu» diye seslen.» buyurdu. (Ebû Davud c.l, s.116-126) Bu-
rada Hz. Peygamber'in ezann afaktan önce okunmasna raz olmad
anlalyor. Yine Hz. Ömer'in hilafeti zamannda Mezruk adnda bir mü-
ezzin ezan afaktan önce okuyunca Hz. Ömer afaktan sonra ezan tekrar
etmesini emreder. (Ebû Davud c.l, s.116-126)

Gerçi bazan Bilâl-i Habei afaktan önce ezan okuyordu, bu sabah namaz
için deil müslümanlar teheccüd namazna kaldrmak içindi. Böyle gün-
lerde afaktan sonra ikinci defa ezan okunuyordu. Bugün de Kâbe'de ve
Ravza-i Mutahhara'da aynen tatbik edilmektedir.

(11/a) Sevbanî. 91.
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2. SEFERDE VE ABDESTSZ EZAN OKUMAK
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10. Nafi der ki: Rüzgârl ve souk bir gecede Abdullah b. Ömer
ezan okuyarak:

«— Namaznz yükünüzün yannda kln.» diye seslendi. Da-

ha sonra: «Resûlullah (s.a.v.), müezzine:

m— Souk ve yamurlu gecelerde, namaznz yükleri-

nizin yannda kln!» diye seslenmesini emrederdi,» dedi.12

11. Nafi öyle rivayet etti: Abdullah b. Ömer (r.a.) yolculukta

yalmz sabah namaznda ezan okur ve kaamet eder, dier vakitler-

de yalmz kaamet getirirdi ve «— Ezan, cemaatle namaz klnnca
gerekir.» derdi.
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12. Hiam b. Urve öyle rivayet eder; Babam bana:

«— Seferde olduun zaman, istersen ezan okur ve kaamet

edersin, istersen ezan okumaz yalmz kaamet getirirsin,» dedi.

(12) Buharî, Ezan, 10/8; Müslim, Salâtu'l-Musafrîn, 6/22, 23.

MUVATTA. C.I, F.10
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Yahya: mam Malik'in: «Kiinin bineinde iken ezan okuma-
snda bir beis yoktur» dediini iittim» der.

ftâj S &J5
. ili- *JUi ili. 4^ . ati j>jL p : Jy;

13. Saîd b. el-Müseyyeb'den öyle rivayet edildi: Krda namaz
klan kimsenin sanda bir melek ve solunda bir melek onunla be-

raber klarlar. Ezan okur, kaamet eder, yahut yalmz kaamet eder,

namaz klarsa arkasnda dalar kadar melekler de namaz klar.

(Sevabm kendisine balarlar.)13

(13) Bu, merfu hükmünde mürsel bir hadistir. Çünkü böylesi, re'y ile söylen-

mez.

Mevsul ve merfu olarak da rivayet edilmitir.
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3. LK EZANDAN SONRA SAHURUNYENLEBLECE
SÜRE

14. Abdullah b. Ömer (r.a.) Resûullah (s.a.v.)'m öyle buyur-
duunu rivayet etti:

«— Bilâl ezan afaktan önce okuyor, tbn Ümmi Mek-
tum ikinci ezan okuyuncaya kadar sahur yemeini yiyin
ve için.»14

; M -J s 4 4* gîjJt ^ . y^ ^ . m. & ^-j^j . M

15. Salim b. Abdullah öyle rivayet etti: Resûullah (s.a.v.):

«— Bilâl ezan erken okuyor. bni Ümmi Mektum ezan
okuyuncaya kadar sahur yemeini yiyin ve için,»15 buyur-
du.

îbni Ümmi Mektum âma idi, ona: «afak söktü» denilmeden
ezam okumazd.16

.

(14) Buharî, Savm, 30/17; Müslim, Savm, 13/36-38.

(15) Bilâl-i Habei (r.a.) bazen ezan -müsl limanlar teheccüd namazna veya
sahura kaldrmak için- afaktan önce okuyordu. Resûlullah'n ikinci mü-
ezzini ve hakknda -Abese- sûresinin ilk ayetleri nazil olan âmâ Abdullah
b. Ümmi Mektüm cemaatin iareti ile afak atnca ikinci ezan okuyordu.
Resûlü Ekrem (s.a.v.) bu ezana kadar, yani afak atncaya kadar sahuru
yemelerini söylemitir.

(16) tbn Abdilber der ki: "Birinci isnadn mevsul olduu konusunda îmam Ma-
lik'e muhalefet edilmemitir."

Bu hadisi ise, Yahya ve pekcok ravi, mürsel olarak rivayet eder. Ka'nebî,
bunu babasndan mevsul olarak nakleder.
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4. NAMAZA BALARKEN TEKBRÇN ELLER
KULAKLARIN HZASINA KALDIRMAK

S ±+ & * # ci fi- ^ . y^r i*'
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16. Abdullah b. Ömer (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.v.) namaza
dururken ellerini kulaklarnn hizasna kadar kaldrrd. Ban
rukûdan kaldrnca da ellerini kaldrr ve «Semiallahu limen
hamideh, rabbena lekel-hamd» derdi. Secdeye varrken ve secde-
den kalkarken ellerini kaldrmazd. 17

17. Hz. Ali'nin olu Hz. Hüseynin (r.a.) olu Ali öyle rivayet
eder: Resûlullah (s.a.v.) namazda rükû ve secdeye eilirken ve sec-

deden kalkarken tekbir alrd. Allah'n rahmetine kavuuncaya
kadar namaz hep böyle kld.18

«dil jpj y ! JCJ J, öU±- , jgjL J ^ . ^UJU ^ j - \A

(17) Buharî, Ezan, 10/83; Müslim, Salât, 4/21-22. Ayrca bkz. eybanî, 99.
Dört mezhep imamndan yalnz mam afiî bu hadise dayanarak rükûa
varrken ve rukûdan kalkarken elleri kaldrmann sünnet olduunu söy-
ler. Hanefi, Mâliki ve Hanbeli imamlar «yedi yerden baka yerde el kald-
rlmaz...» hadisine dayanarak yalnz namaza dururken elleri kaldrmann
sünnet olduunu söylerler. O yedi yer: Namaza dururken, vitir namaznda
kunut duasndan önce, bayram tekbirlerinde dört yerde ve hac dadr.

(18) eybanî, 102.
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18. Süleyman b. Yesar, Reeûlullahn (s.a.v.) tekbir alrken el-

lerini kaldrdn rivayet etti.

19. Ebû Seleme b. Abdurrahman b. Avfder ki: Ebû Hüreyre
(r.a.) bize namaz kldrr, eilirken ve dorulurken tekbir alrd.
Namazdan sonra:

«— Vallahi namaz, Resûlullah'n namazna en çok benzeyen
benim,» dedi.19

2* * & $ I A -fr ûfj*. . j£9>1 ^ •^ ^ ur^J - T-

.
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20. Salim der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.) namazda eilirken ve
dorulurken tekbir alrd.

Nafi der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.) namaza dururken ellerim
omuzlarnn hizasna, rükûdan dorulurken omuzlarnn biraz
aasna kadar kaldrrd.

21. Keysan olu Vehb der ki: Abdullah olu Câbir (r.a.) bize
namazda tekbir almay öretir, eilirken ve dorulurken tekbir
almamz emrederdi.20

Ü3» j^ üjsl û; : jy «3 î^ j & , «süu ^ - yy

(19) Buharî, Ezan, 10/115; Müslim, Salftt, 4/27. Ayrca bkz. eybanî, 103.
(20) eybanî, 102.
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22. mam Malik der ki: bn ihab: «Kii cemaatle klman na-

mazn bir rek'atma ular da—ftitah tekbirine niyet ederek— bir

tekbir alabilirse cemaate yetimi olur.»21 dedi.

îmam Malik: «Bu,tekbir ile iftitah tekbirine niyet ettii zaman
olur.» dedi.

îmam Malik'e:

«— Bir adam imamla beraber namaza dursa, iftitah ve rükû

tekbirlerini unutsa, bir rek'at kldktan sonra hatrlayp ikinci

rek'atta tekbir alsa olur mu?» diye sorulduunda:

«,— Namaza yeniden balamas evlâdr. Eer imamla iftitah

tekbirini almay unutur da, birinci rükûda tekbir alr ve iftitah

tekbirine niyet ederse caiz olur,» dedi.

îmam Malik der ki:

«— Bir kimse kendi bana namaz klarken iftitah tekbirini

unutursa, namaza yeniden balar.»

îmam Malik der ki: «/ma/n iftitah tekbirini unutur da namaz
bitirinceye kadar hatrlamazsa namaz iade eder. Arkasndakiler

de—tekbir alm olsalar bile— namaz iade ederler.»

(21) Ebu Davud, Salât, 2/115.

Bu durum, öyle olabilir: Cemaat son tahiyyata oturduktan sonra yeni ge-

len kimse imam selâm vermeden iftitah tekbiri niyeti ile bir tekbir almsa
cemaate yetimi ve cemaat sevabn alm olur.
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5.AKAM VE YATSI NAMAZLARINDA KIRAAT
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23. Mut'im olu Cübeyr (r.a.): Resûlullah (s.a.v.)'n akam na-
maznda «Tûr sûresini okuduunu iittim» dedi.22

1 î>: >j iyU c4
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24. Abdullah b. Abbas (r.a.) der ki: «Vel Murselati Urfen» (77.

sure olan Murselât) sûresini okuyordum. Bunu iiten anam
—Haris kz ümmül Fadl

—

«— Olum! Bu sûreyi okumakla bana Resûlullah'n akam na-

maznda okuduu son iittiim sûreyi hatrlattn!» dedi.23

25. Ebû Abdillah es-Sunâbihi anlatyor:

Hz. Ebû Bekr'in hilâfeti zamannda Medine'ye gittim; arka-
snda akam namazm kldm. îlk iki rekâtnda Fatiha ile birer
ksa sûre okudu. Üçüncü rekâtna kalknca elbisem elbisesine

(22) Buhar, Ezan, 10/99; Müslim, Salât, 4/174.

(23) Buharî, Ezan, 10/98; Müslim, Salât, 4/173.
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ona yaklatm, Fatiha ile «Rabbenâ lâ tuzi kulûbenâ ba'de iz he-

deytenâ ve heb lenâ min ledunke rahmeten inneke entel vehhâb»34

ayetini okuduunu iittim.

26. Nâfi' der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.) yalnz namaz klarken
(farz namazlarda) dört rekâtta da Fatiha ve Kur'andan bir sûre

okurdu.28 Bazen de farz namazlarn birer rekâtmda iki ve üç sûre

okurdu.26

& i
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27. Berâ b. Âzip (r.a.)
1

den öyle rivayet olundu: Resûlullah

(s.a.v.) ile beraber yats namazm kldm, namazda VeVTini sûre-

(24) Âl-i îmran sûresi, 8. âyet i kerimenin meâli:

«- Rabbimizl Bizi doru yola yönelttikten sonra kalplerimizi bâtla kaydrma, ka-

tndan bize rahmet bala, üphesiz sen sonsuz bata bulunansn.»

Akam namaznn son rekâtnda Fatihadan sonra sûre okunmaz. Hz. Ebû
Bekir yukarki ayeti dua kasdyla okumu olsa gerek.

(25) Farz namazlarn dört rekâtnda da zamm sûre okunmasna mam Malik

ve dier imamlar kardrlar. Dört rek'atl farzlarn son iki rekâtnda ve

akam namaznn üçüncü rekâtnda Fatihadan baka bir ey okunmasn
mekruh görmülerdir. Buhâri ve Müslim'deki -Ebû Katâde (r.a.)'den riva-

yet edilen- u hadise dayanarak mekruh görmülerdir. «Resûlullah (s.a.v.)

öle namaznn ilk iki rekâtnda Fatiha ve birer sûre, son iki rekâtnda yal-

nz Fatiha okurdu.»

(26) eybanî, 133.

(27) Buharî,Ezan, 10/100; Müslim, Salât, 4/175.
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28. Ali b. Ebî Talip (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.v.) (erkeklere)
ipek elbise giymeyi, altn yüzük taknmay ve rükûda Kur'an oku-
may yasak etti.

• I
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29. el-Beyâdi (r.a.)'den öyle rivayet olundu: Ashaptan bazla-
r yüksek sesle okuyarak namaz klyorlard. Yanlarna gelen
Resûlü Ekrem (s.a.v.) öyle buyurdu:

«— Namaz klan kimse Rabbine niyaz etmekte ve Rab-
binin huzurundadr. Kur'an'yüksek sesle okuyarak biri-

birinizin huzurunu bozmayn.»28

dj - ^ - tjfe v £fi .^ jaj ja J

30. Enes b. Mâlik (r.a.) der ki: Ebû Bekir, Ömer ve Osman'n
arkalarnda namaz kldm, bunlarn hiç biri namaza baladkla-
rnda besmeleyi (açktan) okumuyorlard.29

(28) Müslim, Libas ve'z-Zîne, 37/29.

(29) Bu hadis, Ebu Saîd el-Hudrî'den gelmitir: Ebu Davud, Salât, 5/25.
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31. Ebû Süheyl, babas Malik'ten naklen öyle rivayet eder:
Ömer b. el-Hattab (r.a.) namaz klarken, kraatini Ebû Cehm'in

"el-Belat"daki evinin yamndan iitiyorduk.30

> IJ Stili &] 6l5T> ^ -il y tj$ , aJU v - rr

32. Kâfi' der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.) Cehri (açktan) oku-
nan namazlarda, imama yetiemedii rekâtlar klarken cehri
okurdu.

Rûmân olu Yezid der ki: Cübeyr b. Mut'imin olu Nâfi'nin
yamnda namaz klyordum, biz namazda iken (kraatta durakla-
ynca) bana iaret etti, ben de hatrlayamad yeri söyledim. 31

(30) el-Belât: Medine'de Mescid-i Nebevî ile çar arasndaki bir yerin ismidir.

(31) Namaz kldran îmam kraatta yanlr, yahut duraklarsa, ayn namaz k-
lan cemaatten biri imamn yanld yeri söyler. Ayn namaz klmayan
baka biri söyleyemez.



7. SABAH NAMAZINDA KIRAAT

155

I I

33. Hiam babas Urve'den naklen der ki:

Ebû Bekir (r.a.) sabah namazn kld, iki

sûresini okudu.
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34. Urve, Amir b. Rebia' olu Abdullah'n öyle söylediini ri-

vayet eder: Hz. Ömer (r.a.)'in arkasnda sabah namazn kldk,
namazda arar Yusuf ve Hac sûrelerini okudu. Urve der ki: Ab-

dullah'a:

«— O halde Ömer (r.a.) afak atnca kalkyordu» dedim. O da:

«— Evet,» dedi.

. ». '
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35. Ümeyir olu Fürâfisa el-Hanefi der ki: Yusuf sûresini Hz.

Osman'n sabah namaznda çok çok okumasndan ezberledim.

36. Nâfi' der ki: Hz. Ömer'in olu Abdullah (r.a.) seferde sabah

namaznda mufassal 32 sûrelerin ilk onundan okuyor, her rekâtta

(32) Mufassal sûreler: Ayetleri yüzden az olup, aralarndaki besmeleli faslalar

çok olan ksa sûrelerdir. Hucurat ve daha sonraki sûreler çibi.
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8. FATHANINOKUNUU

37. Kureyz olu Âmir in azatls Ebû Said rivayet eder: Resû-
lullah (s.a.v.), namaz klan Ka*b olu Ubey'ye (r.a.) seslendi,

namaz bitirince camiden çkmak üzere olan Resûlü Ekrem'e

benzerini indirmedii sûrenin önemini örenmeden mes-
cidden çkmaman istiyorum.» Übey der ki:

«Bunu iitince onu örenmem için admlarm yavalattktan
sonra:

«— Ya Resulallah! Bana va'dettiin sûreyi öret!» dedim.»

Resûlullah:

«— Namaza balaynca ne okursun?» buyurdu. Ben de:

«—Elhamdü lillah'i Rabbil âlemin...» diye balayp Fatiha'y
sonuna kadar okudum. Bitirince, Resûlullah (s.a.v.):

«—te bana verilen Kur'ân- Azim'in en yüce sûresi bu-
dur. Bu sûre yedi ayettir» buyurdu.33

(33) Buhari (Tefsir, 65/1), bunun benzerini, Ebu Saîd el-Muallâ'dan tahric eder.

Ubey daha önce Fatiha sûresini biliyordu. Resûlü Ekrem'in ona öretmek
istedii, bu sûrenin eref ve faziletidir.

Tevrat'ta, ncil'de ve Kur'an'da benzerinin olmay hususunda bni Abdil-
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38. Câbir olu Abdullah der ki: Bir kimse namazda Fatiha

okumazsa, namaz klmam olur. Ancak imamn arkasnda kl-
yorsa okumayabilir.34

ber derki:
«- Benzerinin olmay, bu sûrede büyük manalar toplanma sidir. Zira bu
sûrede Allah'a hamdü ser.a vardr. Gerçek övmek ve övülmek Allah'a mah-

sustur. Çünkü bütün hayrlar ondandr. Bu sûrede Allah' âzamî derecede

tâzim vardr. Bütün âlemlerin rabbi olduu, Rahman ve Rahim olduu,

dünya ve ahirette tek mülk ve söz sahibinin Allah olduu, bütün ibadetle-

rin ona mahsus bulunduu, tek snlacak varln O olduu bildirilmi-

tir. Ayn zamanda bu sûrede dua vardr. Allah'tan hidayet istenmekte,

dalâletten Allah'a snlmaktadr. Dua ise ibadetin kapsdr.
(34) Burada namazda Fatiha okumann vacip olduu, imamla kbnan namazda

vacip olmad bildirilmektedir. Hanefi mezhebinde de böyledir.
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9. CEHR (SESL) OKUNMAYAN NAMAZLARDA MAMIN
ARKASINDAKLERN KIRAAT
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39. Hiam b. Zühre'nin azadl kölesi Ebu's-Sâib der ki: Ebû
Hüreyre'den,Resulü Ekrem (s.a.v.)'in öyle buyurduunu iittim.

«— Bir kimse namaz klar da, namazda Fatiha okumaz-
sa, o namaz eksiktir, o namaz eksiktir, o namaz eksiktir, ta-

mam deildir.»

Ebu's-Sâib devam ederek der ki:

«— Bunu iitince Ebû Hüreyre'ye:

«— Ya Ebû Hüreyre! Bazen imamn arkasnda klyorum, o

zaman da Fatiha okuyacak mym?» deyince Ebû Hüreyre kolumu
skt, sonra öyle dedi:

«— Ey ranl! O zaman da Fatiha'y sessiz okursun. Çünkü
ben Resûlullah (s.a.v.) öyle derken iittim: «Yüce Allah buyu-
rur: «Namaz (= mana bakmndan Fatihay) kulumla
aramda ikiye paylatrdm. Yars benim, yars kulumun-
dur. Kuluma istedii verilecektir. Resûlü Ekrem (s.a.v.)

«(Fatiha'y) okuyun» dedi ve öyle devam etti: «Kul: Elham-
dülillahi Rabbi'l-âlemin» deyince, Yüce Allah: «Kulum ba-

na hamd etti» der. Kul: «Errahmanirrahim» deyince, Allah:
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«Kulum bana senâ etti» der. Kul: «Maliki yevmiddin» deyin-
ce, Allah: «Kulum beni övdü ve bana tâzim etti» der. Kul:
«Iyyake na*budu ve iyyâke nestaîn» deyince Allah: «Bu ayet
kulumla aramdadr. Kuluma istedii verilecektir» der. Kul
«thdinassratel müstakim. Srâtallezine en'amte aleyhim
gayri'l madûbi aleyhim veladdâllîn» deyince Allah: «Bu
ayetler kuluma aittir. Kuluma istedii verilecektir.» der. 38

40. Hiam, babas Ürve den rivayet ederek der ki: Babam ce-
maatle namaz klarken, imamn cehri (açktan) okumad vakit-
lerde (Fatiha ve zamm sûreyi) okurdu.

41. Ebû Abdurrahman olu Rebia* der ki: «Muhammed olu
Kasm, —mamn arkasnda iken, onun sesli okumad yerler-
de— okurdu. 36

42. Ruman olu Yezid der ki: *— Cübeyr olu Nâfi', imamn ar-
kasnda—cehri okunmayan yerlerde— okurdu.»

mam Mâlik der ki: «— ittiklerim içerisinde en houma gide-
ni budur.» 37

(35) Müslim, Salât, 4/38. Ayrca bkz. eybanî, 114.

(36) eybanî, 118.

(37) Namazda Fatihann okunmas hakknda imamlarn görüü öyledir:
a) Ebû Hanife'ye göre sünnet ve nafile namazlarn bütün rekatlarnda,
farzlarn ilk iki rekâtlarnda Fatiha okumak vaciptir. Cemaatle klnan
namaz ne olursa olsun, imam cehri (sesli) okusun, hafi (gizli) okusun, ce-
maatin fatiha okumas tahrimen mekruhtur.
b) imam afiî'ye göre, bütün namazlarda ve farzlarn bütün rekâtlarnda,
ister yalnz klsn, ister imam olsun, ister imama uysun, imamn kraati
cehri olsun, hafi olsun Fatihann okunmas farzdr.
c) mam Mâlik e göre, imam cehri okuyorsa cemaatin Fatiha okumas mek-
ruh, gizli okuyorsa menduptur Hanbelilere göre, imama uyanlarn Fatiha
okumas cehri namazlarda mekruh, hafi okunan yerlerde mustahaptr.
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10. MAMIN CEHR (SESL) OKUDUU YERLERDE
ARKASINDAHLERN KIRAAT TERK ETMELER
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43. Nâfi' der ki: Abdullah b. Ömer'e (r.a.): mama uyanlar

Kur'an okur mu? diye soranlara:

«— Sizden biri imamn arkasmdakld vakit, imamn oku-

mas kâfidir, yalnz klnca okusun» diye cevap verdi.

Nâfi* der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.), imamn arkasnda
Kur'an okumazd.38

.... , , . imam cehri okumuyorsa, arka-

r. Eer imam cehri okuyorsa, arkasndakiler kraa-

ti terk eder.
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(38) eybam,112,115.
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44. Ebû Hüreyre (r.a.) öyle anlatr: Resûlullah (s.a.v.) kraati

açktan yapt bir namaz kldrdktan sonra cemaate dönerek:

m—Namazda benimle beraber sizden Kur*an okuyan ol-

du mu?» dedi. Cemaatten biri:

«— Ben okudum, Ya Resûlallah!» deyince:

«— Ben de neden Kur'an okurken huzursuz ediliyorum,

diyordum» buyurdu. Bu ihtar üzerine ashap, Resûlullah'n sesli

okuduu namazlarda Kur'an okumaya son verdiler.39

(39) Nesaî, îftitah , 1 1/28, Ayrca bkz. eybanî, 111.

Bu hadiste, bilhassa imamn sesli okuduu namazlard* cemaatin okuma-

mas gerektii açktr.

MUVATTA.C.I.F.1
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11. MAMIN ARKASINDAKLERN «ÂMN» (ALLAHIM
KABUL EYLE) DEMELER

Ebû Hüreyre Resûlullah (s.a.v.)'n öyle dediini rivayet etti:

«îmam âmin deyince, siz de âmin deyin. Çünkü, kimin âmin deme-

si meleklerin «âmin» demesine rastlarsa, onun geçmi günahlar

affolunur.»40

45. Ebû Hüreyre (r.a.)'den Resûlü Ekrem (s.a.v.)'in öyle dedi-

i rivayet olundu: «îmam (Fatiha okurken) «Gayril madubi aley-

him veleddâllin» deyince «âmin» deyin. Çünkü kimin âmin demesi

meleklerin âmin demesine rastlarsa geçmi günahlar affolu-

nur.»41

(40) eybanî, 135.

nsan iyi niyetle ibadet yaparsa, melekler de ibadetine katlrlar, ecir ve se-

vabn ibadet yapan insanlara balarlar. Cehri okunan namazlarda

imam Fatiha y okuyup «âmin» (=Allah'm ibadetimi kabul eyle) deyince,

ayn namaza katlan melekler de «âmîn» derler. Bu srada cemaat de

«âmîn» deyince, geçmi günahlar affolunur.

(41) Buharî, Ezan, 10/113; Müslim, Salât, 4/76.
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46. Ebû Hüreyre (r.a.)'den Resûlü Ekrem'in öyle buyurduu
rivayet edildi:

«—Sizden biri «âmin» deyince, gökte melekler de «âmîn» der-

ler, îki «âmin» deyi birbirine rastlaynca, kulun geçmi günahlar
affolunur.»42

47. Ebû Hüreyre (r.a.)'den Resûlü Ekrem (s.a.v.)'in öyle dedi-

i rivayet edildi: «îmam «Semiallahu limen hamideh» (Allah ken-
dini öven kiiyi duyar) deyince, «Alîâhümme Rabbenâ lekel hamd»
(Allahmz! Rabbimiz! Hamd, sana aittir.) deyiniz. Kimin bu sözü
meleklerinkine rastlarsa geçmi günahlar affolunur.»43

(42) Buharî, Ezan, 10/112; Müslim, Salât, 4/75.

(43) Buharî, Ezan, 10/125; Müslim, Salât, 4/71.
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12. NAMAZDA TAHYYATA OTURULUNCA YAPILACAKLEM

# * i*^ « eS" . g-i # * ff U? g* : Jûi •

48. Abdurrahman olu Ali el-Muâvî der ki: Namazda çakl ta-
laryla oynuyordum. Bunu gören Abdullah b. Ömer (r.a.):

«— (Namazda) Resûlullah'nyapt gibi yap,» dedi.

«— Resûlullah (s.a.v.) nasl yapard?» dedim.

«— Resûlullah namazda tahiyyata oturunca, sa elini sa uy-
luunun üzerine koyar, parmaklarn yumar, ehadet parma ile

iaret eder.44 Sol elini de sol uyluunun üzerine koyard,» dedi.46

«ki * S *# fa?
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49. Hz. Ömer'in olu Abdullah (r.a.), Dinar olu Abdullah'a
unlar anlatt:

«— (Namaz klyordum.) Yanmda da bir adam klyordu. Dör-
düncü rekâtta tahiyyata oturunca bada kurdu. Namaz bitirin-

ce:

(44) Bâcî der ki: Tahiyyatta ehadet parmayla iaret, vesvese veren eytana
frsat vermemek, namazda huzuru salamaktr. Bazlar da: Burada iare-

tin manas, Tevhittir.» derler.

(45) Müslim, Mesâcid, 5/116. Ayrca bkz. eybanî, 144.
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«— Niçin böyle oturdun?» deyince adam:

«—Sen de böyle yapyorsun.» dedi. Bunun üzerine Abdullah:

«— Ben özürlüyüm. Ayaklarmdan rahatszm,» dedi.

I f • ...

c5; *iî ' ffi* Çy.
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50. Hakîm olu Mugire der ki: H2. Ömer'in olu Abdullah
(r.a.) iki secdede de ayaklarnn altn yere yaslayp dizlerini

bükerek oturuyordu. Namazdan sonra Mugire, niçin böyle yapt-n sorunca, Abdullah:

«— Namazda böyle oturmak sünnet deildir. Ben, ayam ra-

hatsz olduu için böyle oturuyorum!» dedi.

Uj &2 jû .^ 6] ^'gjs «M ^ -jû s| sj

. ^Jl îiiky L-oJ p£JI ÎS. Ls] : Jlîj, . «l jufc^ . yjl^ ii^i

. J5uk3 $ ^ * us ,M^^ : $eM . ^
51. Abdullah b. Ömer'in olu Abdullah anlatr: Babam Abdul-

lah namazda bada kurup oturuyordu. Ben de öyle yaptm. — O
zaman henüz gençtim.— Babam Abdullah:

«— Öyle oturma. Namazda sünnet olan oturma, sa ayan
dikip sol ayan üzerine oturmaktr.» dedi. Ben de:

«— Senbada kurup oturuyorsun» deyince:

«— Ayaklarm beni tamyor,» dedi. 46

1 .»t < .
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(46) Buharî.Ezan, 10/145.
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52. — Sa'd olu Yahya der ki: Muhammed olu Kasm bize

—Tahiyyat srasnda— nasl oturulacan öretti: Sa ayan
dikti, sol ayan yatrd, sol uyluunun üzerine oturdu. Ayann
üzerine oturmad. Daha sonra:

«Böyle oturmay bana, Hz. Ömer'in torunu Abdullah öretti,

babas Abdullah'n da böyle oturduunu söyledi,» dedi.
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13. NAMAZDA TEEHHÜD (TAHYYAT OKUMAK)

53. Abdülkari' olu Abdurrahman der ki: Ömer b. el-Hattab'
minberde cemaata teehhüdü öyle öretirken iittim: «Ettehiy-
yatü lillahi, ezzâkiyatü lillahi, et-tayyibâtü essalevâtu lillahi, es-

selâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtühti.
Esselâmü aleynâ ve alâ i*badillahissalihin. Ehedü enla ilahe
illallah ve ehedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh.»47

(47) Bu hadisi, afiî, er-Risale (738) rivayet eder. Dipnotta öyle denir: Zeylaî,

Nasbu'r-RAye de (1/422), "Bu, sahih bir isnaddr." der. Aynca bkz. eybanî, 146.

«Ettehiyyatü»: Tehiyye'nin çouludur. Selâm, bekaa ve ebediyyet, azamet,
bütün âfet ve noksanlardan uzak olmak, saltanat manalarna gelir. Hep
bunlar Allah'a mahsus demektir. «Salavat» Be vakit, yahut bütün namaz-
lar, dua ibadet ve rahmet manalan nadir. «Zâkiyât»: nsan manen temizle-
yip sevap kazandran salih amellerdir. Bunlar da srf Allah için yaplr de-
mektir. «Ettayyibât» Güzel sözler, Allah'n zatna ve sfatna yakr övgüler
demektir. Bunlar da srfAllah için, Allah'n rzasn kazanmak için yaplr.
Bu teehhüdün anlam öyledir:

"Azamet, Allah'a mahsustur. Güzel iler, Allah içindir. Övgüler ve namazlar
Allah içindir. Sana selâm, rahmet ve bereket dileriz, ey Peygamber. Bize ve
iyi kullara da selâm olsun. Allah'tan baka tanr olmadna tanklk ede-

rim. Muhammedin, Allah'n kulu ve elçisi olduuna tanklk ederim."
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54. NârV, Abdullah b. Ömer (r.a.)'in, Teehhüdü öyle okudu-
unu rivayet etti:

«—Bismillah'i, ettehiyyatü lillahi, essalevatü lillahi, ezzâki-

yatü lillahi, es-selamü alennebiyyi ve rahmetullahi ve berekâtü-

hü. Es-Selâmü aleyna ve âlâ ibadillahissalihîn. ehidtü enla ila-

he, illallah, ehidtü enne Muhammeden Rasulûllah.» Bunu ilk

oturmada okur, Teehhütten sonra istedii duay okurdu. kinci
oturuunda yine önce «teehhüd» okur, sonra dua eder. Teehhü-
dü (=tahiyyat) okuyup selâm vermek istedii vakit: «Esselâmü
alennebiyyi ve rahmetullahi ve berekâtühü. Esselamü aleyna ve
âlâ ibadillahissalihin» der; sonra imam sanda ise ona selâm ve-

rirmi gibi «Esselamü aleyküm» diye sana selâm verir, sonra da
solundaki kendisine dönerek selam verirse, o da selam verirken
niyyet ederek soluna selam verirdi. 48

. <i oUf£)l o^UI oLLJ! c^JI : o^L Û < 'jji oil^ Ç\ j
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(48)eybanî,147.
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55-56. Kasm b. Muhammed, Resûlü Ekrem (s.a.v.)'in zevcesi

Âie (r.ajnin, Teehhüdü öyle okuduunu rivayet etti:

«Ettehiyyatü ettayyibatü essalevatü ezzakiyatü lillahi. Ehe-
dü enla ilahe illallahü vahdehu la erike lehu, ve enne Muhamme-
den abduhu ve resuluhu. Esselamü aleyke eyyühennebiyyu ve
rahmetullahi ve berekâtuhu, esselâmü aleyna ve âlâ ibadillahis-

salihin, Esselamu aleyküm.»49

îmam Mâlik, îbni ihab ve Nâfi'ye:

«— îmam bir rekât kldktan sonra imama uyan bir adam,
ikinci ve dördüncü rekâtlarda—kendisininki birinci ve üçüncü
rekât olduu halde— imamla birlikte teehhüd okur mu?» diye

sorduunda:
«— Evet, okur» dediler.

îmam Mâlik: «

—

Bize göre de böyledir!» dedi.50

(49) Zurbanî el-lstizkâr'dan nakleder: Malik'in Ömer, olu ve Aie'den rivayet

ettii, Merfu hükmündedir. Çünkü, bilindii üzere böylesi, re'y ile

söylenmez.

mam Ebû Hanife'ye ve Hanefi imamlarna göre teehhüd (= Tahiyyat)

hakknda rivayet olunan hadislerin en sahihi, namazda okuduumuz, il-

mihal kitaplarmzda yazl ve bütün Hanefi fkh kitaplarnda mevcut
olan ve Hz. Peygamber'in elini tutarak Abdullah b. Mes'ud'a örettii, o da
Alkame'nin elini tutarak örettii, o da brahim en-Nehaî'nin elini tutarak

örettii, o da Hammadn elini tutarak örettii, Hammad da Ebû Hani-

fe'nin elini tutarak örettii u teehhüddür. «Ettehiyyati lillahi vessale-

vatu vettayyibatu. Esselâmü aleyke eyyuhannebiyyi ve rahmetullahi ve

berekâtühü. Esselâmü aleyna ve âlâ ibadillahissâlihin. Ehedü enlâ ilahe

illallah, ve ehedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh.» (Muhtar erhi
htiyar, c.l, s.öl)

Dört rekâtl farzlarn, öle namaznn ilk sünnetinin, Cuma namaznn ilk

ve son sünnetlerinin kadei ûlâsnda (=ilk oturmada) yukardaki teehhüd-
den baka bir ey okunmaz.

(50) Bkz. eybanî, 145.

Bu meselede hüküm, Hanefi'lere göre de böyledir.
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14. BAINI MAMDAN ÖNCE KALDIRMANIN HÜKMÜ
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57. Ebû Hüreyre (r.a.) der ki: «Namazda ban imamdan önce

kaldrp indirenin aln (kâkülü) eytann elindedir. (Yani ban
kaldrp ve indiren, eytana uymu olur.)

imam Mâlik der ki: Rükû ve secdede imam beklemeden kendi

kendine ban kaldran kimse hakknda: Bu konuda sünnet olan
rükû ve secdeye geri dönmesidir. O halde imam beklemez. Bu bir

hatadr. Çünkü Resûlullah (s.a.vj: «mam, kendisine uyulma-
s için imam klnmtr. Mutlaka imama uyun, ona muha-
lefet etmeyin,» buyurmutur.

Ebû Hüreyre der ki: «—Bam imamdan önce kaldrp indire-

nin kâkülü eytann elindedir.» 61

(51) Hadis, Ebu Hureyre*den rivayet edilir: Buhar, Ezan, 10/74; Müslim, Salât,

4/86.
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15. DÖRT REK'ATL NAMAZLARDA UNUTARAK iKt
REKATTE SELAM VERMEK
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58. Ebû Hüreyre öyle anlatt: Resûlullah (s.a.v.) (dört rekâth

namazda) iki rekâtta selâm verdi. Zülyedeyn:

«— Ya Resûlullah! Namazm ksald, yoksa unuttun mu?» de-

di. Bunun üzerine cemaate dönerek:

«—Zülyedeyn'in dedii doru mu?» deyince:

«—Evet,» dediler. Bunun üzerine Resulü Ekrem (s.a.v.) iki

rekât daha kldktan sonra selâm verdi, sonra tekbir alarak her

zamanki secdesi gibi yahut daha uzun (sehiv için) secde yapt, ba-n kaldrp tekbir aldktan sonra tekrar secde yapt, sonra ban
kaldrd. 52

J $ J> ü& J & . çi & . jlUU ^ - "
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(52) Buharî, Sehv, 22/4; Müslim, Mesâcid, 5/97.
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59. Ebû Hüreyre öyle anlatt:

Resûlullah (s.a.v.) ikindi namazn klarken iki rekâtta selâm
verdi. Bunun üzerine Zülyedeyn kalkt:

«—Ya Resulalîah! Namazm ksald, yoksa unuttun dam iki

rekâtta selâm verdin?» deyince:

«— Bunlarn hiç biri olmad,» demesinin üzerine:

«— Ya Resûlallah! Mutlaka biri olmutur,» deyince Resulü
Ekrem cemaate dönerek:

«—-Zülyedeyn doru mu söyledi?» dedi. Ashab da:

«— Evet» deyince Resûlullah (s.a.v.) kalkt, kalan iki rekât
kld, selâm verdikten sonra oturduu yerde iki sehiv secdesi

yapt. 53

â\ sS'^tc^pM '4£j u bw cjiîS : oJuL ^ si jü .^ #
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60. Süleyman olu Ebû Bekir, bana öyle rivayet edildi dedi:

Resûlullah (s.a.v.) gündüz namazlarndan öle yahut ikindi

namaznda iki rekâtta selâm verince, Züimâleyn:
*

«—Ya Resûlallah! Namazm ksald, yoksa unuttun mu?» de-

di. Resûlü Ekrem de:

«— Ne namaz ksald, ne de unuttum» deyince Züimâ-
leyn:

«— Mutlaka bunun biri oldu, ya Resûlallah» dedi. Bunun
üzerine Resûlullah cemaate dönerek:

«— Zülyedeyn doru mu söylüyor?» dedi. Onlar da:

(53) Müslim, Mesâcid, 5/99.
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«— Evet, ya Resul ali ah!» deyince Resûlullah kalan rekâtlar

tamamlayp, (sehiv secdesi yaptktan) sonra selâm verdi.54

- - • * * • • • . * -
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61 . Ebû Seleme b. Abdurrahman'dan da benzer ekilde riva-

yet edildi.

îmam Mâlik der ki: Namazda bir eyin eksikyapld durum-
larda sehiv secdesi selâmdan önce, namazda bir ziyadenin yapl-d durumlarda selâmdan sonra yaplr.

(54) îbn Abdilber der ki: Bütün raviler hadisi, Malik'ten mürsel olarak rivayet

etmitir.

Müslim (Mesacid, 5/88), Ebu Said el-Hudri"den mevsul olarak rivayet

eder.
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16. NAMAZI KAÇ REK AT KILDII HUSUSUNDA
ÜPHELENEN KMSENN NAMAZINI
TAMAMLAMASI

J^dî ? Usj! fi
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62. Yesâr olu Atâ, Resûlullah'n öyle dediini rivayet etti:

«— Hanginiz namazda —üç mü, dört mü?— kaç rekâtkld
hususunda üphelenirse, bir rekât daha klsn, oturarak selâm
vermeden önce iki secde yapsn. ayet son kld beinci rekât
olursa, sehiv secdesi onu çift (yani alt rekât) yapar. Yok eer dört
rekât olmu ise, sehiv secdesi (namazda vesvese vermek isteyen)
eytan çatlatr.»

63. Hz. Ömer'in olu Abdullah derdi ki: Hanginiz namazda
kaç rekât kld hususunda üphelenirse, düünsün, kanaatinin
kuvvetli olduu ekle göre namazn klsn. Sonra da oturuyorken
iki sehiv secdesi yapsn.

£ • i5>» fct : U3ö v ;J übfl . JL $
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64. Yesâr olu Atâ der ki: Amr b. As'n olu Abdullah'a ve
Kâbül-Ahbâr'a namaza üç rekât m, dört rekâtm kld hususun-
da üphelenen kimsenin ne yapmas gerektiini sordum, ikisi de:

«— Bir rekât daha klsn, sonra da oturuyorken iki secde daha
yapsn,» dediler.

Nâfi' der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.)'e: «Namazda unutan kim-
se ne yapmal? diye sorulduunda:

«— Zihnen aratrsn, kanaatinin kuvvetli olduu ekle göre
namazm klsn!» diye cevap verdi.
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17. NAMAZINI TAMAMLADIKTAN SONRA
—SELAM VERMEDEN YAHUTKNC REKATTA
OTURMADAN— KALKMAK

65. Büceyne olu Abdullah unlar anlatt: Resûlullah (s.a.v.)

bize namaz kldrrken iki rekât klnca, tahiyyata oturmadan
kalkt, cemaat de kalkt. Namazm bitirince selâm vermeden otur-

duu yerde tekbir alarak sehiv secdesi yaptktan sonra selâm ver-

di.*
5

66. Büceyne olu Abdullah (r.a.) der ki: «Resûlullah (s.a.v.) bi-

ze öle namazm kldryordu. îki rekât klnca oturmadan kalkt.
Namaz bitirince sehiv secdesi yaptktan sonra selâm verdi.

mam Mâlik, namazda sehven dört rekât bitirdikten sonra
kalkan, kraatten sonra rükû yapp dorulduktan sonra namaz
bitirdiini hatrlayan kimse hakknda dedi ki: «Secde yapmadan
oturur, hatta bir secde yaptktan sonra hatrlasa bile, ikinci secde-
yi yapmaz, teehhüdü okuyup namaz bitince oturduu yerde
selâm verdikten sonra sehiv secdesi yapar.»56

(55) Buharî, Sehv, 22/10; Müslim, Mesâcid, 5/85.

(56) Buharî, Sehv, 22/1; Müslim, Mesâcid, 5/87.
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18. NAMAZDAMEGUL EDC BR EYE BAKMAK
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67. Âie (r.a.) anlatyor: Huzeyfe olu Ebû Cehm (r.a.), Resû-
lullah (s.a.v.)'a ilemeli zarif bir elbise hediye etti. O elbise ile na-
maz kld, namaz bitirince:

«— Bu elbiseyi Ebû Cehm'e geri ver, namazda gözüm
naklarna takld. Neredeyse namazda huzurumu kaç-
racakt.» buyurdu. 67
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68. Urve babas Hiam'dan naklediyor: Resûlullah (s.a.v.) i-
lemeli zarifbir elbise giyindi. Daha sonra onu Ebû Cehm'e verdi,

ondan naksz, kaln kumatan yaplm elbise ald. Ebû Cehm:

«— Niçin deitirdin, Ya Resûlallah!» deyince:

«— Namazda gözüm naklarna takld buyurdu.58

£*j 1^^ . . U^ki ,^ . 4MÎ. ^
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(57) Buharî, Salât, 8/14; Müslim, Mesâcid, 5/62.

(58) îbn Abdilber der ki: Bütün raviler Malik'ten mürsel olarak rivayet etmitir.

MUVATTA,C.I,P.I2
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69. Ebû Bekir olu Abdullah anlatr: Ebû Talha el-Ensâri bah-
çesinde namaz kld bir srada karsnda bir güvercin uçtu.
Hayvan,arm gibi kaçacak bir yer aryordu. Bu hal Ebû Tal-
ha'nn houna giderek bir süre gözüyle kuu takip etti. Daha son-
ra kendine geldi ama, kaç rekâtkldm bilemedi. Bunun üzerine
Ebû Talha: «Bu bahçemde huzurum bozuldu,» diyerek, Resûlul-
lah'n yanna geldi ve:

*— Ya Resûlallah! Bahçem Allah için sadaka (vakf) olsun,
onu istediin gibi kullan» dedi.59

. o-J^J) , Jul»Ü . IÜ 0_ ^
70. Ebû Bekir olu Abdullah (r.a.) rivayet ederek der ki: En-

sardan bir adam (Ebû Talha) Medine vadilerinden «Kuff» vadisin-
deki bahçesinde namaz klyordu. Meyvelerin olgunlat bir za-
mand. Aaçlar balarm dolduran hurma salkmlarn tayam-
yordu. Bir ara Ebû Talha'nn gözleri aaçlara takld ve meyveleri
houna gitti, dald gitti. Daha sonra kendine geldi, bu srada kaç
rekât kldnn farknda olamad. Bunun üzerine Ebû Talha: «Bu
malm huzurumu bozuyor. Beni namazda oyalad,» dedi ve o sra-
da halife olan Hz. Osman (r.a.)'n huzuruna gitti, ona durumu an-
latt ve bu bahçem sadaka (vakf) olsun. Onu hayr yerlere sarfet

dedi. Hz. Osman da onu elli bin dirheme satt. Parasn hayr yer-

lere harcad. Ondan sonra o bahçeye «elli binlik» denildi.

(59) lbn Abdilber der ki: Bundan baka bir yolla bu hadisin rivayet edildiini
bilmiyorum, munkat bir hadistir.
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sehiv secdesi kitabi





L NAMAZDA YANILINCA YAPILACAK LEM
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1. Ebû Hüreyre'den Resûlullah'n öyle buyurduu rivayet

edildi: «Sizden biri namaza durunca eytan yanna gelir,

onu artr. Kaç rekâtkldn bilemez. Hanginiz böyle
olursa, oturduu yerde sehiv secdesi etsin.»1

c3 J| » : 36 |£ -Al ÜjLj il i â « 4? £ tr#**J - t

. « ^
2. imam Mâlike Resûlullah (e.a.v.)'n öyle buyurduu riva-

yet olundu: «Dinde bir hüküm koymam için bazen unutu-
rum, yahut unutturulurum.» 2

3. îmam Mâlik öyle rivayet eder: Bir adam Muhammed olu
Kasm'a:

(1) Buhar, Sehv, 22/7; Müslim, Mesâcid, 5/82, Ayrca bkz. eybanî, 136.

(2) tbni Âbdilber der ki: Bu hadisin ne müsned ne de maktu' olarak Resulü Ek-

rem'den rivayet olunduunu bilmiyorum. Yalnz bu yolla rivayet edilmitir.

Bu, Muvatta'nn dndaki kitaplarda müsned ve mürsel olarak bulunma-

yan, sadece Muvatta'da bulunan bir hadistir. Mânâs, usûle göre dorudur.
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«— Namazda yanlyorum. Bu da bende çok oluyor» deyince

Kasm:

«e— Evhama kaplma. Namazda kararl ol. Vesveseyi brak.

Yoksa namaz bitirinceye kadar üphelenirsin, namazn eksik

kald sanrsn,» dedi.
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CUMA NAMAZI KTABI





L CUMA GÜNÜ GUSLETMEK
t
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1. Ebû Hüreyre (r.a.) Resûlullah (s.a.v.)'n öyle buyurduunu

rivayet etti:

«—Kim cuma günü cünüplükten gusul eder gibi gusul

eder, ilk saatte de (erken) namaza giderse, bir deve kurban
etmi gibi olur. ikinci saatte (biraz geç) giderse, bir inek

kurban etmi gibi olur. Üçüncü saatte giden, bir boynuzlu

koç kurban etmi gibi olur. Dördüncü saatte giden, bir ta-

vuk sadaka etmi gibi olur. Beinci saatte giden, bir yu-

murta sadaka etmi gibi olur. mam minbere çknca, me-
lekler gelip hutbeyi dinlerler» 1

2. Ebû Hüreyre (r.a.) der ki: Bulû çana giren herkese cuma

günü cünüblükten kurtulmak için yapt gusül gibi gusul yap-

mak gerekir.1/a

(1) Buharî, Cum'a, 11/4; Müslim, Cum'a, 7/10.

(l/a) Burada vacip (gerekir) tabiri, cuma günü guslün önemini beyan içindir.

Üzerinde ittifak edilen görü, guslün sünnet oluudur.
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3. Abdullah olu Salim anlatr: Cuma günü Hz. Ömer (r.a.)

hutbe okurken ashabdan bir adam mescide girdi. Bunu gören
Ömer (r.a.):

«— Bu hangi saattir?» dedi. Adam:

«— Ey mü'minlerin emiri, pazardan döndüm, ezan duyunca
hemen abdest alp geldim,» deyince, Ömer (r.a.):

«— Demek abdest alp geldin. Halbuki Resûlullah'n cuma
için gusul etmeyi buyurduunu biliyordun,» dedi.2

4. Ebû Said el-Hudri (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.v.): «Cuma
günü gusul etmek, bulûa eren her müslümana vaciptir» buyur-
du. 3

$ •
tt** ^ *m >j «
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(2) Buharî, Cum'a, 11/2; Müslim, Cum'a, 7/3. Ayrca bkz. eybanî, 62.

(3) Buharî, Ezan, 10/161; Müslim, Cum'a, 7/5.
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5. Hz. Ömer'in olu Abdullah (r.a.), Resulü Ekrem'in öyle bu-

yurduunu rivayet etti: «Biriniz cuma namazna gelirken
gusl etsin.»4

îmam Malik der ki: Bir kimse cuma sabah, cuma guslüne ni-

yet ederek gusül yaparsa, kâfi gelmez. Cumaya giderken tekrar

gusülyapmaldr. Çünkü Resûlü Ekrem, Abdullah'n rivayet etti-

i hadisinde: «Cumaya gelirken gusül yapsn,» buyurmu-
tur. 5

îmam Malik (baka bir görüünde ise) der ki: Bir kimse cuma
günü, erken veya geç olarak gusül ettikten sonra abdesti bozulsa,

sadece abdest almas yeterlidir. O guslü yenilemesine gerek yok-

tur. 9

(4) Buhar, Cum'a, 11/2; Müslim, Cum'a, 7/1.

(5) eybanî, 57.

(6) eybanî, 57.
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2. CUMA GÜNÜMAM HUTBE OKURKEN SUSUP
HUTBEY DNLEMEK

6. Ebû Hüreyre (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.v.): «Cuma günü
imam hutbe okurken, yannda (konuan) arkadana;
«sus!» desen bile, lagv yapm (bo konumu) olursun, bu-
yurdu.» 7

: û i y^3 ait. J j ^ . $ & , & - v

. psd y^: . çiL; y^v :^ $ üî

7. Salebe b. Ebî Malik el-Kurazî anlatyor: Hz. Ömer (r.a.)'in

halifelii zamannda Cuma günü Ömer hutbeye çkncaya kadar
(sünnet) namaz klyorduk. Ömer minbere oturup, müezzinler
ezana balaynca oturup konuuyorduk. Müezzinler susup Ömer
hutbe okumaya kalknca susuyorduk, bizden hiç kimse konumu-
yordu.

tbn ihab der ki: mam hutbeye çknca namaz klnmaz, hut-
beye balaynca susulup hutbe dinlenir.8

p Ij : lü fc dü) \x u jî . ^ * oisr 5ik y ouk y t
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(7) Buhar, Cum'a, 11/36; Müslim, Cum'a, 7/12. Ayrca bkz. eybanî, 230.
(8) eybanî, 227.
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8. Mâlik b. Ebî Amir rivayet eder. Osman b. Affan birçok defa
hutbesinde öyle derdi: «Cuma günü imam hutbeye balaynca su-

sun, hutbeyi dinleyin. Susan kimse diniemese de, dinleyen kadar
sevap kazanr. Namaza kaamet edilince saflar düzeltin, omuzla-
rnz bir hizaya gelsin. Zira saflarn düzgün tutulmas namazn ta-

mamudandr.

»

Hz. Osman, saflar düzeltmek için vazifelendirdii ahslar
gelip saflarn düzeltildiini bildirmeden tekbir almazd.9

fUVlJ Ç>mk J&j Jj j± Â\ * jj i j$ & m & - *

9. Nâfi der ki: Cuma günü imam hutbe okurken iki adam ko-
nuuyordu. Abdullah b. Ömer bunlar görünce çakl ta atmak su-

retiyle susmalar için onlara ihtarda bulundu.

10. imam Malike ulamtr ki: Cuma günü imam hutbe okur-
ken bir adam aksnr. Yannda oturan «Yerhamukellah» der ve bu-
nun hükmünü Sâid b. el-Müseyyeb'e sorar. Sâid, hutbe okunur-
ken caiz olmadn söyler ve:

«— Bir daha yapma.» der.

mam Malik, tbn ihab'a, «Cuma günü minberden indikten
sonra, namaza balamadan önce konumak caiz midir?» diye sor-

du; bn ihab da; «zarar yok» dedi.

(9) eybanî, 229.
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3. CUMA NAMAZININBR REKATINAYETMEK

fcû < a^L? fUVl ^ii * ökJ o' j^î [J o!i • Cr^' ty J»-tt»
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11. îbn ihab der ki: «Cuma namaznn bir rekâtna yetien
kimse bir rekât de kendi klar. Böyle yapmak sünnettir.» (Yani
Resûlü Ekrem böyle emretmitir.)

mam Malik der ki: «Memleketimizde (Medine'de) ulemadan
böyle gördüm. Resûlullah (s.a.v.) de: «Namazn bir rekatna yeti-

en kimse, namaza yetimi olur.»10 buyurdu.»

îmam Malik der ki: Cuma günü skk yerde duran kimse
rükû eder de, tmam secdeden kalkncaya kadar secde yapamazsa
cemaat kalktktan sonra secde yapar, tmam namaz bitirinceye

kadar secde yapamazsa, namaza yeniden balar ve öle
namaznn farz olarak dört rekât klar.

(10) Buhar, Mevakit, 9/29; Müslim, Mesâcid, 5/161.

«Namazn bir rekâtna yetien namaza yetimi olur.» hadisini Resûlü Ek-
rem'den Ebû Hüreyre rivayet etmitir.
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4. CUMA NAMAZINDA BURNU KANAYAN KMSENN
YAPACAI LEM

' f * * - • „
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12. mam Mâlik der ki: Cuma günü imam hutbe okurken bur-
nu kanayan kimse camiden çkp da, imam cumay kldrdktan
sonra dönerse, (öle namaz olarak) dört rekâtm klar.

imam Mâlik demitir ki: Cuma günü imamla beraber bir

rek'at klan, sonra burnu kanayp mescidden çkan kimse geri gel-

diinde imamn her iki rek'at da klm olduunu görürse, bu
arada da konumamsa sadece ikinci rekat klar.

mam Malik der ki: Cuma günü burnu kanayan yahut her-

hangi bir sebepten dolay camiden çkmas gereken kimsenin
dar çkmak istedii takdirde imamdan izin almas gerekmez.
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5. CUMA GÜNÜ (NAMAZA) KOMA HAKKINDA

13. imam Malik îbni ihab'a: «Ey mü'minler! Cuma günü
namaza çarldnda Allah' zikre (Cuma namazna) ko-
un» 11 ayetini sordu.

îbni ihab da: Ömer b. el-Hattab (r.a.) âyeti: Cuma günü na-
maza çarldnda Allah'n zikrine (namaza) gidin, eklinde
okurdu diye cevap verdi.

îmam Malik der ki: Kur'an Kerim'de gecen
amel ve fiil manasnadr. u âyetlerde olduu gibi:

«Dönünce yeryüzünde fesat çkarmak için koar (çal-
r)...»12

«Fakat Rabbinin azabndan korkarak koup gelen...»13

«Sonra koarak döndü.»14

«üphesiz sa'yiniz (=amelleriniz ve çalmalarnz) çe-
itlidir.»15

îmam Mâlik öyle demitir: Allah Teâlâ'nn, kitabnda
zikrettii sa'y kelimesi, kiinin ne ayaklaryla komas, ne de
süratlice yürümesidir. Bu kelimeden murad, sadece amel ve
fiildir.

(11) Cuma sûresi: 9.

(13) Abese sûresi: 8-9.

(14) Nâziat sûresi: 22.

(15) Leyi sûresi: 4.
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6. MAM IN (DEVLET BAKANI VEYA KUMANDAN)
SEFERDE CUMA GÜNÜ BR KÖYE VEYA KASABAYA
URAMASI
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14. mam Malik der ki: Seferde olan mam,16 Cuma namaz
klnmas gereken köyde veya kasabada konaklar, hutbeyi okur ve
onlara Cuma namazn kldrrsa, o belde halk ve dierleri onun-
la beraber cumay klm olurlar.

Malik der ki: Seferde olan imam, Cuma namaz vacip olma-
yan beldeye urar, belde halkna cuma namazn kldrrsa, ima-
mn da, belde halknn da ve onlarla beraber klanlarn da cuma
namazlar sahih olmaz. Belde halk ve dierleri seferi olmayan
imamn arkasnda namazlarn klsnlar.

Malik der ki: Seferde olanlara Cuma namaz farz deildir.

(16) Burada imamdan maksat, devlet bakandr.

MUVATTA, C.I, F.13
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7. CUMA GÜNÜNÜN EREF SAAT

15. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) Cuma gününün
faziletini anlatarak buyurdular ki: «Cuma günü öyle bir an var
ki müslüman bir kimse o vakitte namaz klar, Allah'tan bir

ey isterse Allah mutlaka istedii eyi ona verir.» Resûlü Ek-

rem eliyle o vaktin ksa bir süre olduuna iaret etti.
17
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(17) Buharî, Cum'a, 11/37; Müslim, Cum'a, 7/13.
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16. Ebû Hüreyre (r.a.) anlatyor: Tûr-u Sina'ya gitmitim, ora-

da Ka'bu'l-Ahbâr'a rastladm. Beraber oturduk, bana Tevrat'tan
anlatt. Ben de ona Resûlullah'm hadislerini anlattm. Ona söyle-

diim hadislerden biri de uydu: Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

«Üzerine güne doan günlerin en hayrls Cuma günü-
dür. Adem o gün yaratld. Cennetten o gün çkarld. Tev-
besi o gün kabul edildi. O gün öldü, kyamet de o gün kopa-
cak. Cuma günü bütün hayvanlar afaktan güne dounca-
ya kadar acaba kyamet kopacakm diye korkularndan
kulaklarn verir dinlerler. Yalnz cinlerle insanlar bun-
dan gafildirler. Cuma günü bir vakit vardr, müslüman bir
kimse o vakitte namazda olur, Allah'tan bir dilekte bulu-
nursa Allah mutlaka dileini verir.» KâT>:

«— O faziletli vakit, senede bir gündür.» deyince:

«— Hayr, her cuma öyle bir vakit vardr.» dedim. Bunun üze-

rine Kâb, Tevrat okuyarak:

«— Resûlullah (s.a.v.) doru söylemi,» dedi. Ebû Hüreyre de-

vam ederek der ki: Oradan ayrldktan sonra Basra b. Ebi Basra
el-Gffari'ye rastladm. Bana:

«— Nereden geliyorsun?» dedi. Ben de:

«— Tûr'dan» dedim. Bunu duyunca:
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m—Oraya gitmeden önce sana rasUasaydm gitmezdin. Resû-

lullah (s.a.v.) buyurdular ki: «Üç mescitten baka yere (ziya-

ret maksadiyle) sefer yaplmaz: Mescidi Harama, bu mesci-

dime ve yliya (Kudüs) mescidine yahut Beytil Makdise.»

Ebû Hüreyre der ki: Daha sonra Abdullah b. Selam'a (r.a.) rastla-

dm, ona Kâbu'l-Ahbar'la bulutuumu, kendisine Cuma günün-

deki faziletli vakti söyleyince; «O vakit senenin bir gününde olur,»

dediini anlattm. Abdullah b. Selam (r.a.):

«K'âb yalan söylemi» dedi. Ben de:

«Kâb'm, Tevrata okuduktan sonra: «Evet o hayrl vakit her

cuma günü vardr,» dediini söyledim. Abdullah b. Selam:

«K'âb doru söylemi,» dedikten sonra:

«— O vaktin hangisi olduunu biliyorum.» dedi. Ona:

«— Onun hangi vakit olduunu bana söyle, benden gizleme.»

deyince Abdullah b. Selam: (r.a.):

*— O, Cuma gününün son vaktidir,» dedi. Ben de:

Nasl Cuma gününün son vakti olur?» Resûlullah (s.a.v.):

«Müslüman bir kimse namaz klarak o vakitte bulunur-

sa..,» buyurdu. «Dediin vakitte ise namaz klnmaz.» dedim. Bu-

nun üzerine Abdullah b. Selam (r.a.):

«— Resûlullah: Oturup namaz bekleyen kimse namaz kln-

caya kadar namazda saylr, demedi mi?» dedi. Ben de:

«— Evet,» dedim.

«— O ite böyledir.» dedi.18

(18) Ebu Davud, Salât, 2/200; Tirmizî, Cuma, 4/2; Nesaî, Cuma, 14/45.

Cuma günü içinde, dualarn kabul edildii zamana "saatu'l-icabe" denir. En

kuvvetli görüe göre, imamn minbere çkmasndan, namazn klnmasna
kadar olan süreyi kapsar.
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8. CUMA GÜNÜ TEMZ GYNMEK, NSANLARIN OMU-
ZUNA BASARAK ÖN SAFA GEÇMEYE ÇALIMAMAK
VE MAM HUTBE OKURKEN ONADORU OTURMAK
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17. Mâlik der ki: Yahya b. Said'den: Resûlullah (s.a.v.)'mu
hadisini iittim: «Sizler biri cuma günleri, dieri de sair

günler (i için) giymek üzere iki elbise edinseniz ne olur?»

îmam Malik, Nâfi'den rivayeten der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.)

ihram elbisesini giy memise, koku sürünüp tertemiz giyinmeden

Cuma namazna gitmezdi, 19

.itibarj^Bt
18. Ebû Hüreyre (r.a.) der ki: Cuma namazna gecikerek imam

hutbeye çktktan sonra mescide gidip, insanlarn omuzlarna ba-

sarak ön saflara geçmeye çalmanzdan, namaz Zahru'l-Harre'de

(Medine'nin dnda) klmanz daha hayrldr.20

îmam Mâlik der ki: Bize göre sünnet olan, imam Cuma hutbe-

sini okurken cemaatin imama yönelmesidir.

(19) Ebu Davud (Salftt, 2/212), Abdullah b. Selâm'dan mevsul olarak rivayet

etmitir. Ayrca bkz. bn Mace, Ebvabu Îkâmeti's-Salât, 5/83; eybanî 224.

(20) Cemaati rahatsz ederek ön saflara doru ilerlemek doru deildir. Ayrca,

camiye erken gelenler de ön saflarda boluk brakmadan yer tutmaldrlar.
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9. CUMA NAMAZINDA KIRAATVE ÖZÜRSÜZ CUMA
NAMAZINI TERKETMEK
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19. Utbe b. Mes'ud'un torunu Ubeydullah'tan , Dahhak b.

Kays, Numan b. Beir'e (r.a.), Resûluilah'n Cuma günü Cuma
Sûresini bitirdikten sonra hangi sûreyi okuduunu sordu. O da:

«— Hel etâke hadisul gaiyeh» sûresini okurdu, dedi.21

20. mam Mâlik, Safran b. Süleym'den rivayet olunan «özür-
süz ve sebepsiz üç kere Cuma namazn terk eden kimse-
nin, Allah kalbini mühürler.»22 hadisi hakknda: «Resûlul-
lah'danm rivayet etti, yoksa kendi görüü müdür, bilmiyorum»
dedi. 23

(21) Müslim, Cum'a, 7/63. Ayrca bkz. eybanî, 226.

(22) Allah kalbini mühürler demek; ondan lütuflarn esirger, kalbine hayr
eyler girmez, kalbi kararr ve katlar, demektir.

(23) îbn Abdilber der ki: «Bu hadis, çeitli yollarla müsneddir; ama en güzeli,

Ebul-Ca'd ed-Damrî hadisidir.»

Ebu Davud, Salât, 2/203; Tirmizî, Cum'a, 4/7; Nesaî, Cum'a, 14/2; bn Mace,
Ebvâbu tkameti's-Salât, 5/93.
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21. Cafer b. Muhammed babas Muhammed'den rivayeten der

ki: Resûlullah (s.a.v.) Cuma günü iki hutbe okudu ve ikisi arasn-

da oturdu. 24

(24) bn Abdilber der ki: Muvatta ravileri de bu ekilde mürsel olarak rivayet

etmitir.

Buhari (Cum'a, 11/27, 30) îbn Ömer'den mevsul olarak nakleder. Ayrca
bkz. Müslim, Cum'a, 7/33.
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L RAMAZAN DA TERAVH NAMAZINATEVK

J± f . yi Jj , îti od o^iî ^ JL ^ jpj £,1 < $ '^

1. Hz. Aie (r.a.) anlatt: Bir gece Resûlullah teravih namazn
kld. Cemaat de beraberinde kld. kinci gece yine kld, o gece ce-

maat çoald. Daha sonra üçüncü «veya dördüncü» gece cemaat
topland, fakat Resûlullah (teravihi kldrmak için) gitmedi. Sa-
bah olunca: «Gece toplanld gördüm, ama teravih na-
maznn size farz klnmasndan korktuum için, çkp size
teravih kldrmadm.» buyurdu. Bu hadise Ramazan da olmu-
tu.1

* yi* o? 4* ii *^ J & « vVr ç>$ o* 4 o* tr^^*"J - t

(1) Müslim, Salâtu'l-Musafrin, 6/178. Ayrca bkz. eybanî, 238.
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2. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) kesin emir ver-

meksizin Ramazanda teravih namazna tevik ederek: «Kim ina-
narak ve Allah'n rzasn düünerek Ramazan ihya eder-
se geçmi günahlar affolunur,»2 buyurdu.

îhn ihab der ki: Resûlullah'n vefatna kadar teravih namaz
cemaatle klnmad. (Herkes kendi kendine klard.) Hz. Ebû Be-
kir'in hilafetinde ve Hz. Ömer'in hilafetinin ilk zamanlarnda da
böyle devam etti.

3

(2) Ramazan'n ihyas; teravih namazn klmak, Kur'an okumak, fakirleri

gözetmek... gibi ibadet ve güzel iler yaparak olur.

(3) Buharî, Salâtu't-Teravih, 31/1; Müslim, Salâtu'l-Musafrîn, 6/174.
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20ft

:> . üjji^ 3yn JLîi . «Ji j^ji JL; . yps yj;!

'

c* c>^ • 'M o& S fc^ ^ J â!î

IrÛl öfj • jyj* >' uf4 • Wy£ ujfi Of ^ u$i ***^
3. Abdurrahman b. Abdülkâri anlatr: Ramazan'da Hz.

Ömer'le beraber mescide gittik. Cemaat dank vaziyette, kimi
kendi bana, kimi birkaç kiilik cemaate imam olarak teravih k-
lyorlard. Bu vaziyeti gören Ömer (r.a.) «Vallahi bunlar bir ima-
mn arkasnda toplasam, daha iyi olur» dedi. Hemen Übey b.

baka bir gece onunla mescide gittim, teravihi cemaatle klyor-
lard. Bunun üzerine Ömer (r.a.) «Bu ne güzel bid'attir. Sabaha
kar uyuyakalp teheccüdü kaçrmamz, akam geç vakte kadar
uyank kalp sabah namazn kaçrmanzdan daha hayrldr,» de-

di. nsanlar akam ibadetini uzatarak sabah erken kalkanlyor-
lard. 4

: îö . i^jm u>: i»! i,û u^j^ ci'J yûü 'o? >

(4) Buhar, Salâtu't-Teravîh, 31/1, Ayrca bkz. eybanî, 241.
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4. Saib b. Yezid'den: Hz. Ömer (r.a.), Übey b. K'âb ve Temi-
mu'd-Dari'ye (Ramazan geceleri) cemaate imam olarak onbir
rekat namaz kldrmalarn emretti. îmam namazda ayet says
yüzü geçen sûrelerden okuyor, hatta uzun süre ayakta durmaya
mecalimiz kalmyor, bastonlara dayanyorduk. Namazdan ancak
afak yaklanca dönüyorduk.5

5. Yezid b. Rûmân rivayet eder: Müslümanlar Hz. Ömer'in
(r.a.) hilafeti zamannda, Ramazan'da 23 rekât teravih namaz k-
lyorlard.

. l& ü a3 yâ 43 . kâ L£îi Jt fi

6. A'rac rivayet eder: Ramazan'da müslümanlar (Kunut dua-
larnda) kâfirlere beddua ediyorlard. îmam, Bakara sûresini 8
rekât teravih namaznda okuyordu. Geri kalan 12 rekâtta bu sure-
yi okuduu vakit, cemaat: "mam az okudu", diye düünüyorlard.

Ö : JjL; J\ JV ! j& J\ çi M -û* , dUVi J> yft».j - v

Î$J ) j> UÎ . tfjft Ijjj^. Sj> J r
li* ^ , dJU ^ y£**j

7. Abdullah b. Ebî Bekir'den: Babam: «Ramazanda teravih
namazndan dönünce, afak atar korkusuyla hizmetçilere sahur
yemeini çabuk hazrlamalarn söylüyorduk,» derdi.

Urve'den: Hz. Âise'nin azatls Zekvan, Ramazan'da ona
Kur'an okurdu. Yani Aie validemize teravih kldrrd.

(5) Bu hadisteki 11 rekât namazn 8'i teravih, 3'ü vitir namazdr. Bundan son-
raki hadiste 23 rekâtin 20'si teravih, 3 u vitir namazdr. Bu hadisler ve
dier hadisler toplu olarak bir arada mütalâa edildiinde ashab kirâmn te-

ravih namazn çok zaman 20 rekât, bazan da 8 rekât kldklar sonucuna
varlr.
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1. GECE NAMAZI—ÖZELLKLE TEHECCÜD NAMAZI—

1 . Said b. Cübeyr yanndaki itimat ettii bir adamdan, o da
Resûlü Ekrem'in zevcesi Hz. Aiedenu hadisi rivayet eder: Resû-

lullah (s.a.v.) buyurdu ki: «Gece namaz klmay âdet edinen
kimse uyuyakalr da teheccüd namazna kalkamazsa, Al-

lah ona teheccüd sevabn yazar, uyumas da sadaka say-
lr.» 1

* " - - - * -

2. Âie (r.a.) anlatyor: Resûlü Ekrem geceleri teheccüd nama-
z kldnda, önünde yatyordum, ayaklarm secde yerine uzanr-

d. Secde yaparken eliyle bana dokunur ayam çeker, secdeden

kalknca uzatrdm. O zamanlar evlerde kandil yanmazd.2

(1) Ebu Davud, Tatavvu, 5/20; Nesaî, IftyâmuT-Leyl, 20/61. Ayrca bkz.

eybanî, 167.

Teheccüd namaz; gece uykudan kalkp klnan bir namazdr. Dier nafile

namazlardan daha faziletlidir. Peygamberimiz (s.a.v.) teheccüd namazn,
en çok sekiz, enaz iki rekat olarak klmtr.

(2) Buharî, Salât, 8/22; Müslim, Salât, 4/272.

MUVATTA, C.I, F.14
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3. Resûlullah'n zevcesi Aie (r.a.) rivayet eder: Resûlullah

(s.a.v.) buyurdular ki: «Namazda uyuklayanmz yatsn uyku-
sunu aldktan sonra namazn klsn. Zira uyuklayarak na-

maz klan belki de farknda olmadan istifar edecei yerde
kendine küfreder.» 3

****** 1

f * * 1 - * »I â .

.'« Sil #3 u jj > ijîisr . jb J> j~ v Juîj iijii '<i

4. smail b. Ebi Hâkime öyle rivayet edildi: Resûlullah

(s.a.v.) gece namaz klan bir kadn iitince:

«—Bu kimdir?» dedi. Ona:

«Tüveyt'in kz Havlâ'dr. Geceleri uyumaz,» dediler. Resûlul-

lah (s.a.v.) bütün gece namaz klmasn ho görmedi. Hattakzd
yüzünden okundu. Daha sonra öyle buyurdu: «Siz ibadetten
usanp ayrlmadkça, Allahü Teâlâ ecir ve sevabnz kes-

mez. Kendinizi yorup usandrmadan devam edebilecei-
niz ekilde amel edin.»4

(3) Yani dua ederken farknda olmadan beddua eder.

.

Buhar, Vudû, 4/53; Müslim, Salâtu'l-Musafîrîn, 6/222.

(4) îbn Abdilber der ki: Bu smail rivayetiyle, munkat'dr.
Buhar (îman, 2/32), Hz. Aie'den mevsul olarak rivayet eder. Ayrca bkz.

Müslim, Salâtu'l-Musafirîn, 6/220.
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. i <£&u ijuiij iöj^ lijj

5. Eslem'den: Ömer b. el-Hattap (r.a.) geceleri diledii kadar
namaz klar, sabaha kar: «Namaza kalkn, namaza kalkn,» diye
cv halkm namaza kaldrr, daha sonrau âyeti okurdu; «Ehline
(Ev halkna) namaz klmalarn emret, sen de namaza de-
vam et Senden rzik istemiyoruz. Seni biz rzklandryo-
ruz. Mutlu son, takva sahiplerinindir.»5

f$ ;jc : jy; u4ui a x^ i,' s3 alto & tr^j - t

6. Said b. el-Müseyyeb: «Yats namazn klmadan önce uyu-
mak ve yats namazndan sonra konumak mekruhtur.»6 derdi. 7

. ita jft >i : Süti Jlî

7. Abdullah b. Ömer (r.a.) der ki: Gece ve gündüz (Nafile) na-
mazlar ikier ikierdir. Her iki rekâtta bir selâm verilir.

tmam Mâlik der ki: Bize göre de böyledir. (Yani sünnet ve nafi-

le namazlarda iki rekâtta bir selâm verilir.)

(5) Taha sûresi 132.

(6) Zira, yatsy klmadan uyuyan kimse belki uyanamaz, yats namaz kazaya
kalr. Yats namazndan sonra sohbete dalnca da gece, yani teheccüt nama-
zna kalkamaz.

Mevakît, 9/3; Müslim, Mesâcid, 5/236.
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2. RESULÜ EKREM (SJLV.VNVTR NAMAZI

^L^ . birj 5>k ^| jûji ^ jL: o\îr , ^ <â 3jy y ? at îJb

8. Resûlullah'n zevcesi Âie (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) gece
laz klard, birini tek klard. Namaz bitirince sa•HM

<i)i ^ivîr c^4sr « '^Iji , î&fc jL $ «^ j ^

b* * /l^ JL| 'pî . ^.jii br^ ;> * « fctf '^J

bt # f^'
! # &5 ^ :^ : Öjfe - ©6 ^ . brVi btr-^

r^î * y^vj bj » : Jû» S

9. Abdurrahman b. Avfm olu Ebû Seleme'den: Resûlullah'n
zevcesi Aie'ye:

«— Ramazan'da Resûlullah'n namaz nasld?» diye sordum,
Oda:

«— Resûlullah (s.a.v.), ne Ramazanda ne de baka zaman (ge-

zelliini ve uzunluunu sorma. Sonra dört rekât klar, güzelliini
ve uzunluunu sorma. Daha sonra üç rekât (vitir namaz) klard.»
diye cevap verdi.

Aie (r.a.) der ki: Hz. Peygamber'e:
«— Ya Resûlallah vitiri klmadanm uyuyorsun?» dedim.

(8) Müslim, Salâtu'l-Musafirîn, 6/121. Ayrca bkz. eybanî, 165
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«— Ya Âie (r.a.) gözlerim uyur, ama kalbim uyumaz.»
buyurdu.9

;ti ^ üj - jî . birj i>k ji JL| ^ <i jpj ^ s

10. Mü'minlerin annesi Âie (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) gece
cm üç rekât namaz klard. Daha sonra sabah namaz ezann du-
yunca kyamlarnda ksa okuyarak iki rekât (sabah namaznn
sünnetini) klard.10

• -^j . $^ Ejj , jjjTi il* îü ou il : ^ & i $ 'J

* *î£J • ü~ •
itî jî . ji ûsâ G|«>.# i

jl sj^ ^ otv jiîl fjî •! . a^j ^ ^ u-M • §£
ite 'pî . £iü . ;L Ci 3 & j j|

.

1 - -

11. Abdullah b. Abbas (r.a.) anlatyor: Bir gece Resûlü Ek-
rem'in zevcesi teyzem Meymune'nin yannda kaldm, bam
Resûlullahn yastnn kenarna koyarak yattm. Hz. Peygam-
ber uyudu. Gece yars olunca veya biraz önce,' yahut biraz sonra

(9) Buhart, Salâtu't-Teravîh, 31/1; Müslim, Salâtu'l-Musafirîn, 6/125.

Kalbin manevî canll güçlenince, beden uyuduunda da uyank kalr. Bu,
peygamberlere özgü bir durumdur.

(10) Müslim, Salâtu'l-Musafirîn, 6/123.

Bu 13 rekâtn onu teheccüt, üçü vitir namazdr. Resûlü Ekrem teheccüt na-

mazn çou zaman sekiz rekât, bazen de on rekât klard.
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uyanp oturdu. Eliyle gözlerini sildikten sonra Âli îmran sûresi-

nin son on âyetini okudu. Daha sonra kalkt, asl krbadaki su ile

abdest ald. 11 Öyle güzel abdest ald ki! Sonra (teheccüd) namazn
kld.

îbni Abbas der ki: Ben de kalktm, onun yapt gibi yaptm.

Sonra gidip yanma durdum. Resûlullah (s.a.v.) sa elini bama
koydu, sa kulam ovdu. îki rekât namaz kld. Sonra iki rekât,

sonra iki rekât, sonra iki rekât, sonra iki rekât, sonra yine iki rekât

kld. Daha sonra bir rekât kld ve yatt. Müezzin gelince kalkp
kyamnda ksa okuyarak iki rekât (sabah namaznn sünnetini)

kldktan sonra çkt, sabah namazn kldrd.12

ûs^J r
5

• C^' * ci&j f - <AJ* JAj^

* .«5
12. Zeyd b. Hâlid el-Cühenî anlatyor: Bir gece Resûlullah

(s.a.v.)'in (teheccüd) namazn gözetlemek kastyla gittim. Kaps-
nn eiine dayandm. Resûlullah (s.a.v.) (gece yars) kalkt, uzun

uzun okuyarak iki rekât namaz kld. Sonra onlardan biraz daha

ksa iki rekât kld, sonra biraz daha az okuyarak iki rekât kld,

sonra biraz daha az okuyarak iki rekât kld, sonra biraz daha az

okuyarak iki rekât kld, sonra biraz daha az okuyarak iki rekât

klch, daha sonra bir rekât kld. Tamam, onüç rekâttr.13

(11) Krba:
su kab, saka tulumu.

(12) Buhar, Vudû, 4/36; Müslim, Salâtu'l-Musafirin, 6/182.

(13) Müslim, Salâtu'I-Musafrîn, 6/195. Aynca bkz. eybanî, 166.

Hz. Peygamber; bu hadislerden de anlald gibi, Vitir namazn klar-

ken iki rekâtta selâm verir, bir rekâta tek klard. mam Malik ve mam a-
fiî bu hadislere göre amel etmilerdir. Bazen de üç rekât vitir namazn bir

selâmla klard. Ebû Hanife de buna göre amel etmitir.
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3.VTR NAMAZININEMREDL

Us jJjt «L . : gfr 4rt"j/.j üûî . ji # ^ j^j jL y

13. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) kendisin-

den gece namazn soran bir adama: «Gece namaz ikier ikier
klnr. afak atmasndan korktuunuz vakit vitri tek
rekât olarak klarsnz» buyurdu.14

, JS* r^ e « "uf^1 8* ^ bf S J jij* $

. jÛÜ jîl L>uST : îîti. Jlîî . jli^ jîî j\ ^Âj fc&^-t . JünÜI Jl Jotj j*j

•li- |yi . aUJl ^ J-j illi oljL» » î 4ji» ^ <! Jj^-j

^3 . îkl feg ^ Jji *J 'ol? <^ ûûiji . gi| jj « ^
. « iJ &s1 ;û yj & y . v ^& ^ î3 « o* «4 P

14. îbn Muhayriz anlatyor: Kinane oullarndan Muhdecî
adnda bir adam am'da Ebû Muhammed künyesiyle tannan bi-

rinin «Vitir namaz vaciptir.* dediini iitti. Muhdecî der ki: Bu-
nun üzerine Ubade b. es-Sâmit'e gittim. Ona mescide giderken
rastladm. Ebû Muhammed'in (vitir namaz vaciptir) dediini an-

lattm. Ubade: Ebû Muhammed yalan söylemi. Resûlullah
(s.a.v.): «Allah kullarna be vakit namaz farz kld. Kim
bunlar klarsa, onu cennetine girdireceine Allah'n

(14) Buhari, Vitr, 14/1; Müslim, Salâtul-Musafrîn, 6/145, Ayrca bkz. eybanî,
164.
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ferman yoktur. Dilerse ona azap eder, dilerse onu cennete
girdirir.»15 buyurdu, dedi.16

. ojîjli r J> . ^Lji 'c^ ÜS : V- * • &^ j± £ <i ^ e.>i
Jiü < c^JI 'c^ : il Uiî ?^ oîî 'j, il X* J JÜ jj

15. Said b. Yesar anlatyor: Mekke yolunda Abdullah b.

Ömer'le beraber gidiyordum. afak yaklanca indim, vitir nama-
zn kldm. Abdullah'a ulanca bana:

«— Neredeydin?» dedi. Ben de:

afak atmasndan korktum, indim, vitir namazn kl-
dm.» dedim. Bunun üzerine Abdullah:

«— Resûlullah'a uymak istemez misin?» dedi. Ben:
«— Evet, vallahi uymak isterim,» dedim. Abdullah:

klard.» dedi.17

16. Said b. el-Müseyyeb'den rivayet olundu: Ebû Bekir es-

Sddîk yataca vakit vitir namazn klard. Ömer b. el-Hattab

(r.a.) ise vitir namazn gecenin sonunda (seher vakti) klard.

Said b. el-Müseyyeb der ki: Ben, yatama gireceim vakit vit-

ri klarm.

(15) Namaz klmak; kiiyi dier sorumluluk ve görevlerden kurtarmaz.
Yalnzca namaz klp, baka günah ve kötülükleri yapmakla devam etmek
doru deildir.

(16) Ebu Davud, Vitr, 8/20; Nesaî, Salat, 5/6; ibn Mace, kamet, 5/194.

(17) Buharî, Vitr, 14/5; Müslim, Salâtu'l-Musafirîn, 6/36.
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17. îmam Mâlik e u hadis rivayet edildi: Bir adam Abdullah

b. Ömer'e

«— Vitir namaz vacip midir?» diye sorunca Abdullah:

«— üphesiz Resûlullah (s.a.v.) ve mülümanlar vitir nama-
zn kldlar,» dedi.

Adam ayn soruyu tekrar tekrar sordu, Abdullah b. Ömer de

her sorusunda «Resûlullah (s.a.v.) ve mülümanlar vitri kldlar»

diye cevap verdi.

* » . »I»

vaktinde) uyknamamasndan korkan kimse, vitir namazm yat-

madan önce klsn. Uyanabilen kimse, vitir namazn tehir edip

(seher vakti) klsn.

19. Nâf' der ki: Mekke'de Abdullah b. Ömer (r.a.)'le beraber-

dim. Hava bulutluydu. Abdullah afak atmasndan korkarak bir

rekât vitir namaz kld. Hava açldktan sonra, erken olduunu
görünce bir rekât daha klarak kld tek rekât çiftledi, sonra iki-

er ikier dört rekât daha kld. afak yakln^nca hemen bir rekât

vitir kld.18

(18) eybanî, 251.
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20. Nâfi' der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.) vitir namaznda iki

rekâtta selâm verir Hattâ baz isteklerini bildirir, bir rekât da ayr
klard.19

* * a • 'i

21. îbn ihab der ki: Sa'd b. Ebi Vakkas (r.a.) yatsdan sonra
bir rekât vitir klard.20

imam Mâlik der ki: Bize göre böyle deildir. Fakat vitir

namaznn en az üç rekâttr.

(19) eybanî, 258.

Vitir namaz hususunda mezhepler arasnda iki bakmdan ihtilâf vardr.

a) Vacip veya sünnet oluu.
b) Kln ekli,

Hanefi mezhebinde vitir namaz vaciptir. Bir selâmla üç rekât klnr. Yat-
s namazndan sonra klnr. Teheccüt namazna kalkan kimse vitir nama-
zn tehir eder, teheccütten sonra klar.

afiî, Maliki ve Hanbelî mezheplerinde vitir namaz sünneti müekkede-
dir, yani en kuvvetli sünnettir. ki rekâtta bir selâm verilir, bir rekât tek

klnr. Her üç mezhepte de üç rekât bir selâmla klmak caizdir.

Bütün mezheplerde vitir namaznn en efdal vakti, teheccüt namazndan
sonra afak atmadan öncedir. Hz. Peygamber devaml böyle klard ve bir

hadisinde: «Gece namazlarnzn en sonunda vitir namaz kln» bu-
yuruyor. Teheccüte kalkamayanlar, vitri yatsdan sonra yahut yatmadan
önce klarlar.

(20) Tek rekâtli namaz yoktur. Yatsdan sonra vitirin de iki rekâtn kldktan
sonra bir rekât klm olabilir.
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^ « j^iî tçî . ;S • j.u . jJji a;! üî ^ : iuu S
• eri 1— u

S-**"' Jr* lt*-*

22. Abdullah b. Dinar'dan rivayet olundu: Abdullah b. Omcr
(r.a.) akam namaz gündüz namazlarnn vitridir, derdi.

mam Mâlik der ki: Bir kimse gecenin evvelinde vitir namaz-
n klar, uyuduktan sonra uyanr,teheccüd namaz klmak isterse,

(teheccüdü) ikier ikier klsn. ittiimin en güzeli budur. 21

(21) eybanî, 249.
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4.VTR NAMAZINI VAKTNDE KILAMAYANLARIN
AFAK ATTIKTAN SONRA KILMASI

23. Said b. Cübeyr anlatyor: Abdullah b. Abbas uykusundan
uyand, hizmetçisine:

«— Bak insanlar ne yapt?» dedi. (O zamanlar Abdullah'n
gözleri âmâ olmutu.) Hizmetçi gidip döndükten sonra:

m

«— nsanlar sabah namazndan daldlar,» deyince, Abdul-

lah b. Abbas vitir namazm kldktan sonra sabah namazm kl-

d.22

24. imam Mâlik der ki: Bana Abdullah b. Abbas, Ubade b. es-

Samit, el-Kasm b. Muhammed ve Abdullah b. Amir b. Rebia'nn
vitir namazlarn afak attktan sonra kldklar rivayet edildi. 23

25. Abdullah b. Mes'ud (r.a.) der ki: Sabah namazna kaamet
edilirken de vitir namaz klabilirim. 24

(22) eybanî, 256

(23) eybanî, 253, 254.

(24) eybanî, 255.
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fi , Jl Js. bu ödi .jpi ii ." c^ J U£ ^
26. Yahya b. Said rivayet eder: Ubade b. es-Samit (r.a.) imam-

lk yapyordu. Bir gün sabah namazna gitti, müezzin kaamet
ederken Ubade onu sust urdu. Vitir namazm kldktan sonra sa-
bah namazm kldrd.25

27. Abdurrahman b. el-Kasm der ki: Abdullah b. Âmir b. Reb-
îa'y (r.a.): «Sabah namaznn kaametini iitirken «yahud afak-
tan sonra» vitir namazn klarm,» derken iittim.

(Abdurrahman, Abdullah b. Amirin: Kaamet edilirken mi,
yoksa afaktan sonram dedii hususunda üphe ediyor.)

• -rt-*" ^
28. Kasm b. Muhamnud der ki: afaktan sonra da vitir na-

mazn klarm.

Mâlik der ki: Ancak vitri klmadan uyuya kalan kimse, afak-
tan sonra vitir namazn klabilin Yoksa kasden vitir namazn
afaktan sonraya brakmak caiz deildir.

(25) eybanî, 257.
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5. SABAH NAMAZININ SÜNNET

^ î£ q ^ , ^ 'j^j jj : %y

,

29. Resûlü Ekrem'in zevcesi Hafsa (r.a.) rivayet eder: Resûlul-

lah (s.a.v.), müezzin sabah namaz ezann okuyunca kaamet edil-

meden önce ksa okuyarak iki rekât sünnet klard.26

. ? v
rî $ : Jjîv Jl^ .

^3l Ld . ^ i -

0<r

30. Hz. Aie (r.a.) der ki: Resulullah (s.a.v.) sabah namaznn
sünnetini o kadar hafif klard ki kendi kendime acaba Fatihay
okudu mu, yoksa okumad m, derdim. 27

g|Jii üjij ^ '

c>î • oJU ijiiS . fcty
'

ry er : Jiî d s ^

31. Ebû Seleme b. Abdurrahman der ki: Bir sabah namaznda
kaameti iiten cemaatten bir ksm sünnet klmaya kalktlar, o s-
rada Resûlullah (s.a.v.) çka geldi. Bunlar görünce:

(26) Buhar, Ezan, 10/12; Müslim, Salâtu'l-Musafîrîn, 6/87. Ayrca bkz.

eybanî, 244.

(27) bn Abdilber der ki: Malik'ien rivayet edenler, bu hadisin mürselliindoe
ihtilafszdr.
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«— îki namaz birden mi klnyor, iki namaz birden mî kln-
yor?»28 buyurdu. Bu, sabahtan önceki iki rekat sabah namaz n-

dayd.

32. Abdullah b. Ömer (r.a.), (bir gün) sabah namazmn sünne-
tini klamad, güne doduktan sonra kaza etti.

29

33. Kasm b. Muhammed de Abdullah b. Ömer'in yapt gibi

farzdan önce klamad sabah namaznn sünnetini güne do-
duktan sonra kld.

(28) Hz. Peygamber iki namaz diye, sabah namaznn farz ile sünnetini kaste-

diyor. Bu hadisten, farza kaamet edilince camide sünnet veya nafileye ba-
lamadan bütün cemaatin farza durmas gerektii anlalr.

(29) Hanefî mezhebinde sabah namaznn farzndan sonra sünnetklnamad
için, farza kaamet edilince cemaate ulaabileceini kestiren kimse çabu-

cak sünneti klar, farza yetiir.
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L CEMAATLE KILINAN NAMAZIN YALNIZ KILINAN
NAMAZDAN ÜSTÜNLÜÜ

j£ &\ dfs d * ^ i? ^> ^ U~ - >

1. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.), «Cemaatle
klnan namaz, yalmz klnandan yirmi yedi derece üstün-
dür.» buyurdu.1

I

2. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:
«Cemaatle klnan namaz, yalnz kldnz namazdan yir-

mi be derece üstündür.»2

>

M 'd î>:> J & js?Sn ?^ J ^ • ^> ^ ****** - v

îSuu jd jî . vü4î *ti& jsi'^l^ s *J . : üs n

3. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:

«Kudret ve iradesiyle yaadm Allah'a yemin ederim.
çimden öyle geçiyor ki odun toplatp, namaz için ezan

(1) Buhar, Ezan, 10/30; Müslim, Mesâcid, 5/249.

(2) Buharî, Ezan, 10/31; Müslim, 5/245.
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okunmasn ve birinin cemaate imam olmasn emrede-
yim, sonra, cemaate gelmeyenlerin evlerini balarna
yakaym. Kudret ve iradesiyle yaadm Allah'a yemin
ederim ki, yats namazna gitmeniz, yal bir et yemeye git-

menizden daha önemlidir.»3

o; ^ ^ . «it 0 g j&^ *Jk <m & -

1

4. Zeyd b. Sabit (r.a.) der ki: «Farz namazlar hariç, en efdal na-

maznz evinizde kldnz namazdr.4

(3) Buhar, Ezan, 10/29; Müslim, Mesâcid, 5/246.

(4) Buhar!, Ezan, 10/81 (merfu olarak); Müslim, Salâtu'l-Musafirîn, 6/213.

Bundan, farz namazlarn camide klnmas, sünnet ve nafile namazlarn ev-

lerde klnmasnn evlâ olduu anlalr. Resulü Ekrem de böyle yapard.



2. YATSI VE SABAH NAMAZLARI

229

5. Said b. el-Müseyyeb'den: Resûlullah (s.a.v.); «Bizimle mü-
nafklar arasndaki fark yats ile sabah namaznda bulunmamz-
dr. Onlar bu iki vakte gelemezler,» buyurdu ya da buna benzer Dü-

ey söyledi.6

6^ iri Si • i^- b% » * 3&$ 4 c!Pj il J î>:> J

yi ;5 . : üîj « -oji j> vjij .j^î l^uj , 3>lij .y^Jii

6. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: «Bir

adam yolda giderken dikenli bir dal görüp att. Allah onun bu ame-
linden honut oldu ve onun günahlarm affetti.» «Ölenlerden be
kimse ehittir: Veba hastalndan, karn arsndan ölenler, su-

da boulanlar, ykk altnda kalanlar ve Allah'n dini (slam) u-
runda ehit olanlar.» «Eer insanlar ezann ve birinci saffin önem
ve sevabn bilseler ezan okumak ve birinci safta bulunmak için

(5) et-Tevhîd'rîe u ifade vardr: Bu hadis, Muvatta'da mürseldir.

Rasûlullah'tan (s.a.v.) mevsul olarak gelmemitir. Manas, salam yollarla

gelmitir.
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baka çareleri olmasa mutlaka kur'a çekerlerdi. Eer namaza
erken gelmenin faziletini bilseler yanarak gelirler. Cemaatle k-
lnan yats ve sabah namaznn önemini bilseler sürünerek de olsa

gelirler.»6

'a^ >i^ « .ûJ âk J yi* y 'ouk ;u : jî û t v î> J
' '

t ' ' f *f" " f t ' * 1 * tt *l |i

^iî** 4 ojit ^1 'J>\
»IjI . Ij^^d ül 'J^i • J çj«Ja-i»V • >J

& : oLÎ* *] 'jü
. * y£it

'o- 'a^ u : jûl . ? > ;y iiU , <J

7. Süleyman b. Ebî Hasme'nin olu Ebû Bekir anlatyor: Ömer
b. el-Hattab (r.a.), Süleyman b. Ebî Hasme'yi sabah namaznda
göremedi. Süleyman'n evi çar ile Mescidi Nebevinin arasnday-
d. Hz. Ömer çarya giderken Süleyman'n annesi e-ifâ Hatun'a
rastlar. Ona:

* *

«— Süleyman' sabah namaznda göremedim,» deyince kadn:

«— Gece namaz kld, onun için uyuyakald, sabah namazna
gidemedi,» dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer:

«Bütün gece namaz klmamdan, sabah namazna cemaate
gitmem daha hayrldr,» dedi.

Abdurrahman b. Ebî Amre el-Ensari anlatyor: Osman b.

Aftan (r.a.) yats namazna geldi. Cemaati az görünce mescidin
gerisinde uzand, cemaatin çoalmasn bekledi. O srada îbn Ebî
Amre geldi, Hz. Osman'n yanma oturdu. Osman (r.a.) kim oldu-

(6) Buharî, Ezan, 10/32; Müslim, Salât, 4/129, maret, 33/164.
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unu sordu. O da kendisini tantt. «Kur'an'dan ne kadar biliyor-

sun?» dedi. Buna da cevap verdikten sonra Hz. Osman ona: «Yats
namazna cemaate gelen kimse, gecenin yansm namazla geçir-
mi olur. Sabah namazna cemaate gelen de, gecenin tamamn
namazla geçirmi olur,» dedi.7

(7) Merfu olarak sahihtir.

Müslim, Mesâcid, 5/260.
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8. KILINAN FARZ NAMAZI MAMLA TEKRAR KILMAK

. â£*j . $ A jpj g^ ^ al? i s^ ^ . y m

. -il 'J^j l; . 'J : Jlîi . T jXJ. J»->
:

ill! î ^Ûl £ Jbrf ^Uâ £ i t. j£

8. Mihcen (r.a.) anlatyor: Resûlullah'r meclisindeydim. Na-
maza kaamet edildi. Resûlü Ekrem kalkt, namaz kldktan sonra
yanma geldi. Ben onunla namaza kalkmamtm. Bana:

«— Cemaatle niçin namaz klmadn, müslüman deil
misin?» deyince:

«— Evet ya Resûlallah müslümanm. Fakat ben evde namaz
klmtm» dedim. Bunun üzerine Resûlullah, «Namaz klm
da olsan, cemaate gelince tekrar kl»8 buyurdu.9

(8) Kendi kendine vakit namazn klan kimse, cemaate gelince cemaatle de
klabilir. Kld namazlarn biri vakit namaz, dieri nafile saylr. Fakat
kld namaz akam, sabah veya ikindi namaz ise, cemaatle tekrar kla-
maz. Çünkü akam namaz tek rekatli olduu için nafile saylmaz. Sabahla
ikindi namazlanndan sonra ise nafile klnmaz.

(9) Nesaî, mamet» 10/53. Ayrca bkz. eybanî, 217.
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9. Nâf'den: Bir adam Abdullah b. Ömer (r.a.)'e:

«— Evimde namaz kldktan sonra cemaatle namaza yetii-
yorum. Cemaatle tekrar klaym m?» dedi. Abdullah b. Ömer:

«— Evet.» deyince adam:

«— Hangisini vakit namaz, hangisini nafile namaz saya-
ym?» deyince tbni Ömer:

«— O sanam ait ki? O ancak Allah'a aittir. Hangisini dilerse

onu sayar.» dedi.

j& t JLüi .
-

r
uv vfc . i^üî ^ j5 . ^ JÜ J : jîi

J[ üi UÎJ U^U ili! : 3uC jS ! L£Ü : Ji.j« Jlîî . : j^>-

.A
*

10. Yahya b. Said anlatyor: Bir adam Said b. el-Müseyyeb'e:

«— Evimde namaz kldktan sonra mescide gidiyorum, ima-
m namazda buluyorum. Onunla tekrar klaym m?» diye sordu.
Said:

«Evet.» deyince adam «Hangisi benim vakit namazm olur?»

dedi. Said:

«—Onlar sen mi tayin edeceksin? Bu ancak Allah'a aittir.» de-

di.

* - t M t •

, JLî p$\ ^Î . iLll J\ j; . ^ ^ JLf Jl : JÛÎ , ^U&j
jl^ 7 Û JÎ . Ü . : L^î ^ Jlîi * ^ jjl
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11. îmam Mâlik, Afif es-Sehmî'den rivayet eder: Esed oulla-
rndan bir adam Ebû Eyyub el-Ensari (r.a.)'ye:

*— Evimde namaz kldktan sonra mescide gidiyorum, ima-m namazda buluyorum. Onunla da klaym m?» diye sordu. Ebû
Eyyub da:

«Evet. Onunla da kl. Kim böyle yaparsa cemaat namaz seva-
bna nail olur.» dedi.

12. Nâfi'den: Abdullah b. Ömer (r.a.): «Akam namazn yahut
sabah namazm kldktan sonra imama yetien kimse onlar tek-
rar klmasn,» dedi.

imam Mâlik der ki: Evinde namaz klan kimse tekrar imamla
da klabilir. Fakat akam klamaz. Zira akam namazn tekrar
klnca, farz iki defa klm olur.
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4. CEMAATLE NAMAZ

13. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

«Sizden biri cemaate namaz kldrd vakit namaz uzat-
masn. Çünkü cemaatte zayf, hasta ve yallar olabilir.

Kendi kendine klannz, diledii kadar uzatsn.» 10

- * ~ - -

lum. Yannda benden baka kimse yoktu. Eliyle iaret ede-

rek beni yanna çekti. 11

15. Yahya b. Said rivayet eder: Bir adam Akik'de12 cemaate
imamlk yapyordu. Ömer b. Abdulaziz haber salarak onu imam-
lktan men etti.

îmam Mâlik der ki: Adamn babas belli olmad için onu
imamlktan men etti.

(10) Buharî, Ezan, 10/62; Müslim, Salât, 4/183. Ayrca bkz. eybanî, 248.

(11) îmama uyan cemaat tek olursa, imamn arkasma deil sayanna durmas
gerekir.

(12) (Akik), Medinei Münevvere'de bir yer ismidir.
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5, MAMIN OTURARAKNAMAZ KILDIRMASI

eLj . ^6>j oiitJi > :.**
t

JÜ o^vî ^ , n> l^-j n
. uui tJLoî \iîû JL üî . a, p]y p*y t) • : üö ujai üb

,
^J tiy

16. Enes b. Malik (r.a.) rivayet eder: Resûlullah (s.a.v.) atla

giderken dütü, sa yan incindi. (Namaz vakti gelince) namaz
oturarak kldrd, biz de arkasnda oturarak kldk. Namaz biti-

rince -mam kendisine uyulmas için imam klnd. Onun
için imam ayakta klarsa siz de ayakta kln. Rükû edince
rükû edin. Ban kaldrnca siz de kaldrn *Semiallahu li-

men hamiden' deyince, siz 'rabbena ve lekel hamd' deyin.
Oturarakkld vakit hepiniz oturarak kln.» buyurdu.13

tliS
, «, ^ ^uy û , : jî , a>î ili .^ J ^ ;ûlî

17. Resûlü Ekrem'in zevcesi Âie (r.a.) rivayet ederek der ki:

Resûlullah (s.a.v.) rahatszd, namaz oturarak kld. Arkasndaki
cemaat ayakta kld. Bunun üzerine Resûlullah onlara oturun

(13) Buhari, Ezan, 10/51; Müslim, Salât, 4/77; afiî, Risale, no: 696. Ayrca bkz.

eybanî, 157.
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diye iaret etti. Namaz bitirince: «mam kendisine uyulman
için imam klnd. mam rükûya varnca rükû yapn. Basm
kaldrnca siz de kaldrn. Oturarak namazkld vakit siz

de oturarak kln.» buyurdu.14

• j& c*' Çfcag Jj^h ü^i « Irk-

18. Urve anlatyor: Resûlullah hastalandnda mescide geldi,

Ebû Bekir (r.a.) ayakta cemaate namaz kldryordu. Resûlü Ek-
rem'in geldiini farkeden Ebû Bekir geri çekilmek istedi. Bunun
üzerine Resûlullah (s.a.v.), olduun yerde kal, diye iaret ederek
Ebû Bekir'in yanna oturdu. Ebû Bekir oturarak klan Resûlul-

lah'a uyarak, cemaat de Ebû Bekir'e uyarak namaz klyorlard.1 B

(14) Buhar, Ezan, 10/51; Müslim, Salât, 4/82; afiî, Risale, no: 697.

(15) Buhari, Ezan, 10/47; Müslim, 4/97.
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6. AYAKTA KILINAN NAMAZIN OTURARAK KILINAN
NAMAZDAN ÜSTÜN OLUU

19. Abdullah b. Amr b. el-As (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.):

«Oturarak kldnz namaz (ecir ve sevapta) ayakta kld-nz namazn yars gibidir.» buyurdu. 16

20. Abdullah b. Amr b. el-As (r.a.)'den: Medine'ye gelince sal-

gn vebâ hastala yakalandk. Resûlullah cemaatin yanna gitti,

oturarak nafile namaz kldklarn görünce: «Oturarak klnan
namaz, ayakta klnan namazn yars gibidir.» buyurdu.17

(16) Müslim, Salâtu'l-Musafrin, 6/120; Nesaî, Kyamu'l-Leyl, 20/20; îbn Mace,
Îkametu's-Salât, 5/141. Ayrca bkz. eybanî, 155.

(17) bn Abdilber der ki: Bu hadis, munkat'dr. Çünkü Zührî, tbn Amr ile

görümemitir.
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«
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21. Resûlullah (s.a.v.)'in zevcesi Hafsa'dan: Resûlullah'n
vefatndan bir yl öncesine kadar nafile namazn oturarak kld-
n görmedim. Son zamanlarnda Nafile namazm oturarak kl-
yor, sûreyi ar ar okuyordu. Ar okumasndan uzun sûreler
daha da uzuyordu. 18

•85

22. Aie (r.a.)'den: Resûlullah' yalanncaya kadar gece na
mazm oturarak klarken hiç görmedim. Yalannca kraati otu
rarak okuyor, rükû etmek isteyince kalkyor, otuz-krk âyet kada

sonra rükû ediyordu.19

(18) Müslim, Salâtu'l-Musafirîn, 6/118. Ayrca bkz. eybanî, 154.

(19) Buharî, Taksîru's-salât, 18/20; Müslim, Salâtu'l-Musafirîn, 6/111.
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. bir JL; 0û g£ <i y . g ^j^;j üju ^ .^ ± j fcfc

2.'
. Aie (r.a.)'den: Resul ullah (s.a.v.) oturarak namaz klyor,

oturarak okuyor, kraatinden otuz-krk âyet kadar kalnca, kalkp
ay kta okuyor, sonra rükûya varyor ve secde yapyordu. Daha
sn- ra ikinci rekât da öyle klyordu.20

24. îman Mâlike u hadis rivayet olundu: Urve b. Zübeyr ve
Said b. el Müseyyeb nafile namaz oturarak ve dizlerini dikerek k-
lyorlard.

(20) Buharî, Taksîru's-Salât, 18/20; Müslim, Salâtu'l-Musafrîn, 6/112.
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: Lfc p . y L^T fcl ÜJU : JÜ $ . J^J|
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25^ Mü'minlerin annesi Âie'nin azatls Ebû Yunus rivayet
eder: Âie (r.a.) kendisine mushaf (Kur'ân) yazmam emrettikten
sonra: «Hafizuu alessalevati vessalâtil vustaa ve kûmû lillâhi ka-
anitin» âyetine gelince bana haber ver, dedi. Bu âyete geldiimi
kendisine bildirince bana öyle yazdrd: «Hafizuu alessalevati
vessaletil vustaa— ve salâtil asri (ikindi namazdr)—ve kûmû
lillâhi kaanitiyn» Âie: Resûlullah'tan böyle iittim, dedi.21

'cJ£ : "Jlî Ü ; ^ij; çi j> & . pi ç* A'j ^ «^ & - ts

^ku. y Jâ oji Ü* gj : Uîî .

-

r
î ulij lst!

Liiü .^ * t^S i&0 _4 p^lj J^ saUnj ö#C*h
4 I>j3j ^yJl S>Uj Ji^ll o>Qlj oljU)» Jfe IjJiiU. ^

26. Amr b. Râfî anlatyor: Mü'minlerin annesi Hafsa Mushaf-
erifi yazarken: «Hafizuu alessalevaati vessalâtil vustaa ve kumu
lillâhi kaanitiyn» âyetine gelince bana haber ver dedi. Bu âyete
ulatm kendisine bildirince, bana öyle yazdrd: «Hafizuu
alessalevaati vessalâtil vustaa—ve salâtil asri—ve kûmû lillâhi

kaanitiyn.»22

(21) Müslim, Mesacid 5/207.

(22) Bu hadisi Malik, mevkuf olarak rivayet etmitir.

Bu yorumlara göre, "es-Salatu'l-vustâ", ikindi namazdr.

MUVATTA, C.I, F.16
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. Jj.jJ bej : j>: ç^ö y a:j : ji

27. Zeyd b. Sabit (r.a.) der ki: «Salâtul vustaa», öle namaz-
dr.23

«^ O? A vJli J *^ 'd Û i <<UU ^ ^J^j - YA

M^ 'j'cteh LU^& j-
: iuU üü

28. mam Mâlik'eu hadis rivayet edildi: Ali b. Ebî Talib ve Ab-
dullah b. Abbas (r.a.): «Salâtul vustaa», Sabah namazdr, derler-
di.

imam Malik der ki: Bu hususta duyduklarmn en uygunu,
Uz. Ali ve Abdullah b. Abbas'm dedikleridir.

(23) Ebu Davud (Salât, 2/5), merfu olarak rivayet eder.
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9. TEKBR ELBSEYLE NAMAZ KILMANIN CAZ OLUU

•^ c> v> Mi
29. Ömer b. Ebî Seleme (r.a.) rivayet eder: Resûlullah' Ümmü

Seleme'nin evinde, tek bir elbiseye bürünmü, iki ucunu omuzla-
rna atm olarak namaz klarken gördüm. 24

30. Ebû Hüreyre'den: Biri Resûlullah'a (s.a.v.) tek bir parça-
dan oluan elbiseyle namaz klnp klnmayacam sordu. Resû-
lullah (s.a.v.) da:

«— Hepinizin iki elbisesi varm ki!» diye cevap verdi.25

t cl&s &.i al . }» ; j& t *Jj u^'^i j^ji JL; > î^>

31. Said b. Müseyyeb anlatyor: Ebû Hüreyre'ye bir kimsenin
bir parçadan oluan elbiseyle namaz klp klamayaca soruldu.
O da cevaben:

«— Klabilir!» dedi. Bunun üzerine kendisine:
«— Sen klyor musun?» diye soruldu.
«— Evet, elbiselerim askda dururken tek bir parçadan oluan

elbiseyle namaz klarm.» diye cevap verdi.

(24) Buharî, Salât, 8/4; Müslim, Salât, 4/278.

(25) Buharî, Salât, 8/4; Müslim, Salât, 4/275.
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32. mam Mâlik naklediyor: Duyduuma göre Cabir b. Abdul-
lah tek bir parçadan oluan elbise ile namaz klard.

Ç 3JZ j; flsi *J :^ j£ J J dfe - rr

33. Rebia b. Ebî Abdurrahman anlatyor: Hazm'n torunu Mu-
hf mmed b. Amr tek parçadan oluan elbiseyle namaz klard.

: * |$ * ti
1
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34. Cabir b. Abdullah naklediyor: Resûlullah (s.a.v.) öyle bu-
yurdu: «iki parçadan oluan elbisesi olmayan, tek bir elbi-
seye sarlarak namaz klsn. Eer elbise ksa ise, bunu bel-
den altna giysin.»26

mam Mâlik'den: Bence tek bir gömlekle namaz klann yap-
mas gereken en iyi ey, omuzlarn bir kuma parçasyla örtmesi
veya bana sark sarmasdr.

(26) Müslim, Zühd, 53/74.

Bu ve benzeri hadislerdeki elbise, kuma parçasndan ibaretti. Tpk hac-
larn ihram giyindii gibi bir parça kuma belden aa sarar, buna izar
(etek) denir, bir parçasyla da omuzdan yani bedenin üstksmn örterlerdi.

Buna da «rida» denirdi. Bir elbiseyle namaz klmak demek, büyük ve geni
vücudun tamamn saracak kuma parçasyla vücudun örtünmesi gereken
yerlerini kapatarak namaz klmaktr.
Bir de dikili elbise olurdu. Bu da kamis (entari), bürde veya rida veyahut
da aba (hrka ve kaftan) isimlerini alrd.
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10. NAMAZDA KADININ BAINI ÖRTMES VE ENTAR

35. tmam Mâlik'e: Resûlullah'm (s.a.v.) hanm Hz. Âie'nin
namaz klarken entari giydii, ba örtüsü ile debam kapad ri-

vayet edildi.
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36. Kunfüz'ün tonmu Muhammed b. Zeyd, annesinden nakle-

diyor: Resûlullah'm (s.a.v.) hanm Ümmü Seleme'ye, «Namaz k-
larken kadnlarn hangi elbiseleri giyeceklerini» sordum.

«— Balarna baörtüsü takarlar, bir de ayaklarnn üzerine

kadar uzanan entari giyerler,» cevabn verdi. 27

.$ \l± . ^uJii
<t£Â ^ 'ol

37. Ubeydullah b. Esved el-Havlâni'den: Resûlullah'm

(s.a.v.) hanm Meymune'nin odasnda idim. Namaz klarken
ayaklarna kadar uzanan bir entari giyer, bam kapatrd, Ayrca
etek giymezdi.

(27) tbn Abdiîber el-tstizkâr'da der ki: Bu hadis, Muvatta'da mevkuftur. Abdir-

rahman b. Abdullah b. Dinar, Muhammed b. Zeyd -annesi- Ümmü Seleme
senediyle merfu olarak nakleder.

Ebu Davud (Salât, 2/83), merfu olarak rivayet eder. Ayrca bkz. eyban,
163.
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38. Hiam b. Urve babasndan naklediyor: Kadnn biri bana:

«— Etek giymem zor oluyor. Entari ve baörtüsüyle namaz k-
labilir miyim?» diye sordu, ben de:

«— Evet, elbise uzunsa klabilirsin!» dedim.



9

SEFERDE NAMAZLARI KISALTMA KTABI
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L HAZARDA VEYA SEFERDEKVAKT CEMETMEK
«

1. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) Tebük seferinde öle
ile ikindiyi cemetti.1 (Yani iki vaktin namazlarn bir arada kld.)2

l A& &S3 . ip )\i . $ A j^j $ . j*. ^ &s
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(1) îbn Abdilber, et-Takassî'de der ki: "Bu hadisin senedinde, Yahya b. Yah-

ya'ya itiraz edildi. Ondan mürsel olarak rivayet olundu. Muvatta ravilerinin

çouna göre de mürseldir."

Yahya'dan, A'rec-Ebu Hureyre senediyle, müsned olarak da rivayet edilmitir.

(2) Eer zeval vaktinden sonra yola çkarsa cem-i takdim (öle vaktinde öle ile

ikindiyi birletirme) zevalden önce çkarsa cem-i tehir (ikindi vaktinde öle
ile ikindiyi birletirme) yaplr. Yani öle namaz tehir edilerek ikindiyle be-

raber klnr.
Hanefî mezhebi, konuyla ilgili hadisleri deerlendirerek, yalnzca iki du-

rumda, birincisi Arafat'ta vakfe, ikincisi Mdzdelife'de vakfe yaparken
namazlarn cem edilmesini (birletirilmesini) benimsemitir. Dier mez-

hepler, yolculuk srasnda da cem yapmay kabul ederler.
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2. Muaz b. Cebel anlatyor: Resûlullah (s.a.v.)'la beraber
Tebük seferine çkmtk. Resûlullah (s.a.v.) öle ile ikindiyi, ak-
amla da yatsy cemediyordu. Bir gün namaz tehir etti. Bunun
üzerine öle ile ikindiyi beraberce kldktan sonra çadrna girdi.

Sonra çkp akamla yatsy kld, daha sonra da öyle buyurdu:

«— Yarn inaallah Tebük Pnar banda olacaksnz.
Ancak kuluk vaktinden önce orada olmayn. Oraya kim
önce varrsa, ben gelmeden suya hiç dokunmasn!» Biz p-
narn bana vardmzda iki kiinin bizden daha önce oraya gel-
mi olduunu gördük. Su bulanmt. Bunun üzerine Resûlullah
(s.a.v.) o iki kiiye:

«— Suya dokundunuz mu?» diye sordu. Onlar da:

«— Evet!» cevabn verdiler. Bu cevap üzerine Resûlullah
(s.a.v.) onlara kzd ve biraz söylendi. Daha sonra da orada bulu-
nanlar pnardan avuçlaryla azar azar alp bir kapta biriktirdiler.

Resûlullah (s.a.v.) bu suyla yüzünü, ellerini ykayp onu tekrar p-
nara döktü. Bunun üzerine pnardaki su çoald. Halk su ihtiyac-
n tamamen giderdikten sonra Resûlullah (s.a.v.):

Ey Muaz! Eer ömrün olursa buralarn yemyeil,
balk bahçelik olduunu göreceksin!» buyurdu.3

3. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.), acele etmesi ge-
rektii bir yolculukta akamla yatsy cem-i tehir yaparak klar-
d.4

J <& & - i
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(3) Müslim, Fedâil, 43/10.

(4) Müslim, Salâtu'l-Musafîrin, 6/42 (Zührî-Sâlim- babas yoluyla); Salâtu'l-
Musafirîn, 6/44, Buhari, Taksîru's-Salât, 18/6. Ayrca bkz. eybanî, 201.
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(4} Abdullah b. Abbas anlatyor: Bir defasnda Resûlullah
(s.a.v.) korkulacak bir durum olmad ve seferi de bulunmad
halde öle ile ikindiyi, akamla da yatsy cemetti.

tmam Mâlik bu konuda öyle der: Bana kalrsa Resûlullah'n
(s.a.v.) bu ekilde namazlar cemetmesinin sebebi, havann ya-
murlu olmasna istinaden olsa gerektir.

5. Nafî'den: Abdullah b. Ömer, yamurlu havalarda ileri gelen

kiilerin akamla yats namazm cemetmesi üzerine o da onlara
uyarak cemederdi.6

. T S> ^Ûl
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ihab anlatyor: Salim b. Abdullah'a:

«— Seferde öle namaz ile ikindi cem edilir mi?» diye sordum:

«— Evet, cemetmekte bir mahzur yok, Arafat'ta yaplyor gör-

müyor musun?» cevabn verdi.

Ali b. Hüseyn'den: Resûlullah (s.a.v.), sefere çkaca gün öle
namaz ile ikindiyi, gece sefere çkaca zaman da o gecenin aka-
myla yatsy cem ederdi.6

(5) eybanî, 204.

(6) bn Abdilber, et-Takassî'de der ki: "Bu hadis, Malik'in rivayetiyle Muaz b>.

Cebel ve îbn Ömer hadisiyle manaca Muttasldr. Bir grup sahabeye göre ise

müsneddir."
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2. SEFER KEN NAMAZIN KILINII

*
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7. Hâlid b. Esîd ailesinden bir adam anlatyor: Abdullah b.

Ömer'e «— Ebû Abdurrahman: Kur'an'da korku namaz (düman-
dan tehlike gelmesi muhtemel olan zamanlarda) ve hazarda (ken-
di yerinde ve evinde) klacamz namaz hakknda âyetler buluyo-
ruz, fakat seferde iken namazn nasl klnaca hakknda âyet bu-
lamyoruz, niçin?» diye sordum. u cevab verdi:

Yeenim! Aziz ve Celil olan Allah, Muhammed (s.a.v.)'i bi-
ze, bizler hiçbir ey bilmezken gönderdi. Onun için Hz. Peygam-
ber'i nasl yaptm görüyorsak, biz de aynsn yapyoruz.»7

i%> o^t .>ÎHi Jjl ^ < J^Sj ç&i s*J| : ^Jû .
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8. Hz. Aie'den: Hazari (evindeki) olsun seferi olsun, balan-
gçta bütün namazlar ikier rekât olarak farz klnd. Sonralar se-
feri namazlar olduu gibi kald, fakat hazerî namazlarn rekâtlar
artrld.

(7) îbn Abdiîber, et-Takassî'de der ki: "Malik, bu hadisi, ibn ihab Halil b. Esîd
ailesinden bir adam senediyle rivayet eder. bn ihab'n dier ravileri ise,
îbn ihab -Abdullah b. Ebî Bekr b. Abdirrahman- Umeyye b. Abdillah b. Ha-
lid b. Esîd- îbn Ömer yoluyla rivayet ederler.

Nesaî, Taksîru's-Salât, 15/1 (Leys yoluyla); ibn Mace, Îkametu's-Salât, 5/73.
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9. Yahya b. Saîd anlatyor: Sâlim b. Abdullah'a:

«— Baban seferi iken en geç kld akam namazn ne zaman
kld?» diye sordum. Sâlim u cevab verdi:

«— Biz Zatü'l-Cey'te iken güne batt, babam da akam
namazm Akik'de kld.»8

(8) Zatül Cey, Medine'ye 24 mil uzaklktadr. Bir mil 1609 metredir. Zatül

Cey'le Akîk aras ise 12 mildir. Bir milin uzunluu takriben 4000 ziradr.

Kulaç cinsinden de bin kulaçtr. Hanefi Mezhebine göre bir kimsenin çkt
yolculukta seferi saylabilmesi ve dolaysyla dört rekâtl namazlar iki

rekât olarak klabilmesi için gidecei yerin takriben 90 km olmas icabeder.
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3. NAMAZI KISALTMANIN GEREKT DURUMLAR

10. Nâfi'den: Abdullah b. Ömer hacca veya ümreye giderken
Zülhuleyfe'de namaz ksaltrd.9

11. Salim b.Abdullah babasndan naklediyor: Binekli olarak
Riym'e gitmitim, bu yolculuum srasnda namazlar ksaltarak
kldm.

imam Mâlik bu rivayet üzerine öyle der: Abdullah'n bu yol-
culukla katettii yol dört berid (48 mil)dir. 10

12. Sâlim b. Abdullah'tan: Abdullah b. Ömer binekli olarak
Zâtü'n-nüsub'a gitmiti, bu yolculuunda namazlar ksaltarak
kld.

mam Mâlik demitir ki: Zâtü'n-nusub ile Medine aras dört

berid (48 mil) dir.

(9) eybanî,191.
Buna «namaz kasretmek» denir. Namaz kasretmek, dört rekâtli farzlar iki

rekât olarak klmaktr. ki ve üç rekatb farzlarda kasr olmaz, olduu gibi k-
lnr.

(10) eybanî, 192.

Bir mil, 1609 metredir.
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13. tbnü Ömer'den: îbn Ömer, Hayber'e gittiinde namazlar
ksaltarak kld rivayet edilmitir.

Salim b. Abdullah'tan: Abdullah b. Ömer Hayber yolculuun-
da bütün gün namazlar ksaltarak klard.11
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14. Nâfi anlatyor: îbn Ömer'le beraber bir berîdlik (12 millik)

yolculuunda da o namaz ksaltmad.12

• £ ç<& 'ûr £â ^ >Ul 3uj ^JJ) j£55 V : UU jû

15. mam Mâlik'ten: Duyduuma göre Abdullah b. Ab bas

Mekke ile Taif, Mekke ile Usfan ve Mekke ile Cidde aras kadar
uzaklktaki yolculuklarnda namazlar ksaltrd. 13

îmam Mâlik bu rivayetle ilgili olarak öyle der: «Zikredilen

yerler aras 4 berid (48 mil) kadardr. Bana göre de bu kadar me-
safe, namazlar ksaltarak klmak için çok yeterli bir mesafedir.

(11) eybanî,190.
Hayber ile Medine aras 69 mildir.

(12) eybanî, 193.

(13) Mekke ile Taif aras iki veya üç, Mekke ile Usfan aras üç konaklk mesafe-

dir.
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Yine îmam Mâlik öyle der: Yolculua çkan bir kimse belde-
nin son evinin hizasn geçmeden namazlarn ksaltarak kla-
maz. Belde-i aslisine (kendi yerine) dönerken beldesinin ilk hane-
sine veya buna enyakn yeregelmeden namazn tam olarak (dört
rekât) klamaz.»14

(14) Hanefi imamlarna göre seferde onbe gün kalaca belli olmayan veya en
az onbe gün kalmaya niyet etmeyen kimse namazlar seferi olarak klar.
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4. KALACAI SÜRE BELL OLMAYAN YOLCUNUN
NAMAZI KILI EKL
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16. Abdullah b. Ömer'den: Yolculuum esnasnda bir yerde ne

kadar kalacam kararlatrmadmsa orada on iki gece de kal-

sam namazlarm seferi olarak klarm.15

17. Nâfi anlatyor: bn Ömer Mekke'de on gece misafir olarak

kald, bu esnada tek banakld namazlar hariç imamla namaz
kld vakit ona tabi olarak tam klyordu.16

(15) eybanî, 194.

(16) eybanî, 196.

MUVATTA.CI. F.17
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5. SEFERDE KAÇ GÜN KALACAI BELL OLAN
KMSENN NAMAZI KILIEKL

. 'J\ u U-l dük : iuu jî

18. Said b. Müseyyeb'den: Seferi olan kimse bir yerde dört gece
kalmay kararlatrmsa namazlarn mukim gibi tamam klar.

tmam Mâlik bu konuda öyle der: «Bu konuda duyduum en
iyi görü budur.» 17

îmam Mâlike esir kalan kimsenin nasl namaz klaca sorul-

du: «Seferi durumlar hariç, mukim gibi klar.» buyurdu.18

(17) Hanefî Mezhebine göre, bir yerde onbegün veya daha fazla kalmay kesin

olarak kararlatran kimseler, namazlarn tam sayda klar.

(18) eybanî, 18.
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6. SEFER OLAN KMSENN MAM OLUNCA VEYA
MAMA UYUNCA NAMAZI KILI EKL

19. Sâlim b. Abdullah babasndan naklediyor: Ömer b. Hattab
Mekke'ye geldii zaman cemaata namaz iki rekât kldrr, sonra
da onlara:

«— Mekkeliler! Siz namaz tamamlayn, çünkü biz seferiyiz.»

derdi.

Bu rivayet Zeyd'in babas Elem tariki ile de nakledilmitir.19

20. Nâfi anlatyor: Abdullah b. Ömer, Mina'da iken imama uy-
duu zaman namazlar dört rekât, tek banakld zaman ise iki

rekât olarak klard. 20

21. Safvan anlatyor: Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Safvan'
ziyarete geldiinde bize namaz kldrd, iki rekât klnca kendisi
namaz bitirdi, biz kalkp tamamladk.

(19) eybanî,195.

(20) eybanî,199.
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7. SEFER OLANKMSENN SÜNNETLER KILII,
BNEK ÜZERNDE NAMAZIN KILINII

22. Nâfi anlatyor: Abdullah b. Ömer seferi iken farzdan ne ön-

ce ne de sonra hiç namaz klmazd. Yalnz gece hariç. Ayrca o, na-

mazn sabit yerde kld gibi, gittii yöne doru binei üzerinde

de klard.21

- -

23. imam Mâlik'ten: Duyduuma göre Kasm b. Muhammedi,
Urve b. Zübeyr ve Ebû Bekir b. Abdurrahman seferi iken namazla-
rn sünnetlerini de klyorlard.

Yahya naklediyor: îmam Mâlik e seferi iken namazn sünnet-

lerinin klnp klnmyaca soruldu. «Klnsa da olur, klnmasa
da. Sünnetin gece veya gündüz namaznn sünneti olmas da fark

etmez. Duyduuma göre baz ulema seferi iken sünnetleri de kl-
yorlarm.»

Ül ^ y± y <I ^ y iS & l
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24. Nâfi anlatyor: Abdullah b. Ömer, olu Ubeydullah'm sefe-

ri iken sünnetleri de kldm görür, ona bir ey demezdi.

(21)eybanî,209.
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25. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah' (s.a.v.), bir merkep
üzerinde yolculuk yaparken Hayber'e müteveccihen namaz
kldm gördüm.22

26. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) seferde (yolcu-
lukta) iken binek üzerinde gittii yöne doru namazm klard.28

Abdullah b. Dinar: «Abdullah b. Ömer de böyle yapard.» der.24

Yahya b. Said'den: Bir yolculuk esnasnda Enes b. Mâlik'i gör-
düm. Bir merkep üzerinde namaz klyordu. Yönü kbleye kar ol-mad gibi, yüzünü bir yere koymadan ima ile rükû ve secde yap-
yordu.26

(22) Müslim, Salâtu'l-Musafrîn, 6/35, Ayrca bkz. eybanî, 207.
(23) Buharî, Taksîru's-Salftt, 18/8; Müslim, Salâtu'l-Musafirîn, 6/37.

(24) Yolculukta, kbleye dönülmesi mümkün olmayan binek üzerinde namaz
klan kimse bineinin gittii yöne doru namazn klar, kalben de kbleye
yönelir.

îbn Sîrin'in Enes'den rivayet ettii hadiste u ziyade vardr; Enes der ki:

«Resûlullah'n böyleyaptn görmeseydim, yapmazdm.»
(25) Buharî, Taksîru's-Salât, 18/10; Müslim, Salâtul-Musafîrin, 6/41.

îbn îrîn «Enes yoluyla yaplan rivayette ziyade vardr: "Rasulullah'n bu-
nu yaptn görmeseydim, ben de yapmazdm." Ayrca bkz. eybanî. 205,
208.
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8, KULUK NAMAZI
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27. Ebû Talib'in kz Ümmü Hani'den: Resûlullah (s.a.v.) Mek-
ke'nin fethedildii sene bir kuma parçasndan oluan bir elbiseye
sarnarak sekiz rekat kuluk namaz kld.

• m* f'^ • ît# r'
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28. Ebû Talib'in kz Ümmü Hani'den: Mekke'nin fethedildii
seneydi. Resûlullah (s.a.v.)'in yanma gittim. Ykanyordu (gusle-
diyordu). Hz. Fatma da bakalarnn görmemesi için önüne perde
tutuyordu. Selâm verdim.

«— Gelen kim?» diye sordu. Ben:

«—Ebû Talib'in kz Ümmü Hani!» diye cevap verdim. Bunun
üzerine:

—Merhaba (ho geldin!), Ümmü Hani!» dedi. Daha sonra
da ykanmas bitince bir parça kumatan oluan bir elbiseye sal-
narak sekiz rekât kuluk namaz klp döndü. Ben:
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m— Ya Resûlallah (s.a.v.)! Kardeim Ali, eman verdiim
Hübeyre olu filan öldüreceini söylüyor, ne yapalm?» dedim.
Resûlullah (s.a.v.):

Ümmti Hani! Senin eman verdiine, biz de eman ve-
ririz!» buyurdu. Anlattm bu olayn cereyan ettii vakit tam
kuluk vaktiydi. 26
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29. Hz. Âie'den: Resûlullah'm kuluk namaz kldn
görmedim, fakat ben klyorum. Resûlullah (s.a.v.) bazen yapmak
istedii nafile ibadetleri insanlar devaml yapar da onlara farz
klnr korkusundan terkederdi.27

30. Hz. Âie'den: Hz. Âie kuluk namazn sekiz rekât klar,
sonra da: «Anam ve babam mezardan çksa bile brakmam!» derdi.

(26) Buhar, Salât, 8/4; Müslim, Salâtu'l-Musafrîn, 6/82, 83.

(27) Buhar, Teheccüd, 19/5; Müslim, Salâtul-Musafirîn, 6/77.

Hz. Âie'nin Resûlullah'm (s.a.v.) kuluk namaz kldn görmedim de-

mesi, Resûlullah'm (s.a.v.) o namaz klmadna delâlet etmez. Bu ve ben-
zeri hadisler, sünnet namazlara farz gibi devam etmeyip farz kabul edilme-

sin düüncesiyle bazen terk ettiini ifade eder.
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9. KULUK NAMAZIYLALGLDER RVAYETLER

31. Enes b. Mâlik anlatyor: Ninem Müleyke, Resûlullah'
(s.a.v.) yemee davet etmiti. Yemekten sonra Resûlullah (s.a.v.):

«—Kalkn, size namaz kldraym!» buyurdu. Kalktm, çok
eski olduu için kararm hasrmz alarak suyla sildim. Bunun
üzerine Resûlullah (s.a.v.) da ayaa kalkt. Ben ve Yetim* arkas-
na, ninem de daha geriye saf yaptk. Resûlullah (s.a.v.) bize iki

rekât namaz kldrp ayrld.28

u# • *tS^ • - yCLiJl pj ^3 : Jlî

. uiLoî
. o>6 « âl üs .^ ^ , at^

32. Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe'den: öle scanda Ömer
b. Hattab'n huzuruna çktm, kuluk namaz klyordu, hemen
ben de arkasna durdum. Bunun üzerine beni sa yanna, hizasna
yakn bir ekilde çekti. Daha sonra Yerfa gelince ben hafif geri çe-

kildim. Hz. Ömer'in arkasnda Yerfa ile birlikte bir saf yaptk.

(28) Buharî, Ezan, 10/161; Müslim, Mesacid, 5/266.

(*) Nevevî bu zatn isminin Damiyye b. Sa'd el-Himyerî olduunu söylemitir.
(Suyutî, Tenvîru'ul-Hayalik, 1/169.
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10. NAMAZ KILAN KMSENN ÖNÜNDEN GEÇMENN
YASAKLANMASI

33. Ebû Said el-Hudriden: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:
«Herhangi biriniz namaz klarken önünden baka birinin
geçmesine elinden geldii kadar engel olsun. Eer geçmek-
te srar ederse geçmesini engellesin, çünkü o eytan gibi

davranmaktadr.»29

• f& üî -Jt& < & j& 'Jr uÇ & ' '& or^Vi - Tl

ÎÜI
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34. Büsr b. Said'den: Zeyd b. Halid el-Cühenî beni Ebû
Cüheym'e göndererek: «Namaz klan kimsenin önünden geçenin

durumuyla ilgili Resûlullah (s.a.v.)'dan ne duyduunu » sordu.

Ebû Cüheym, Resûlullah'n (s.a.v.) öyle buyurduunu nakletti:

«Eer namaz klann önünden geçen bunun vebalini bilmi
olsayd krk (gün) (Râvî Ebu'n-Nadr demitir ki: bu hadisi bana
nakledenin krk gün mü, krk ay m, yoksa krk ylm dediini ha-

trlamyorum) olduu yerde beklemesinin kendisi için daha
hayrl olduunu anlard.» 30

(29) Buharî, Salât, 8/10; Müslim, Salât, 4/258, 259.

(30) Buharî, Salât, 8/101; Müslim, Salât, 4/261.
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35. Ka'bül Ahbar'dan: Eer namaz klann önünden geçen bu-
nun vebalini bilmi olsayd, yer yarlp da içine girmesinin geçme-
sinden daha iyi olduunu anlard.

36. mam Mâlik'den: Duyduuma göre Abdullah b. Ömer na-
maz klan kadnlarn önünden geçmeyi kötü görürmü.

«
s^m % V & -Al & y ^ , m* & jjfcç - rv

37. Nâfi'den: Abdullah b. Ömer, ne namaz klann önünden ge-
çer, ne de namaz klarken kimsenin kendisinin önünden geçmesi-
ne müsaade ederdi.



11. NAMAZ KILANIN ÖNÜNDEN GEÇMENN CAZ
OLDUU DURUMLAR
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38. Abdullah b. Abbas anlatyor: Bir dii merkebe binerek gel-

dim. O günlerde bülû çana yaklamtm. Resûlullah (s.a.v.),

Mina'da cemaata namaz kldryordu. Ben hemen birkaç safn
önünden geçtim. Merkebimden indim otlamas için salverdim.

Hemen saflardan birine girdim. Bu hareketimden dolay hiç kim-

se bana bir ey demedi. 31

Is'A öS % '0 j 'üt M î cr^ -

™
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39. îmam Mâlik'ten: Duyduuma göre Sa'd b. Ebi Vakkas na-

maz klnrken saflarn önünden geçermi.

îmam Mâlik der ki: Kamet edilip imam tekbir alarak namaza
durduktan sonra cemaate gelen kimsenin geçecek yer bulamazsa
saflarn önünden geçmesi caizdir.

(31) Buhar, Salât, 8/90; Müslim, Salât, 4/254.
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40. Ali b. Ebî Talibden: Namaz klann önünden birinin geç-

mesiyle namaz kesilmez.

Abdullah b. Ömer de öyle derdi: «Namaz klann önünden bi-
rinin geçmesiyle namazm bir ey kesmi olmaz.»32

(32) eybanî, 275.
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12. SEFER DURUMLARDA NAMAZ KILARKEN ÖNÜNE
SÜTRE KOYMAK

41 . mam Mâlik'den: Duyduuma göre Abdullah b. Ömer na-

maz klarken bineini sütre (engelleyici) yapard.

Hiam b. Urve de babasnn sahrada (açk yerde, krda) namaz
klarken önüne sütre koymadn nakletmitir.
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13. NAMAZDA KEN SECDE MAHALLERN DÜZELTMEK

b. Ömer'in secdeye vard-
zaman alnm koyaca yerdeki çakl talarm hafifçe düzelttii-

ni gördüm.33

Jf* : & o$ $ Û 'd Üfc Û ij^cj'j&te, tifo fa ^^.j - tr

43. Ebû Zer den: Secdede alnn gelecei yeri bi
defa düzeltmek caizdir. Ancak bunu
makbulü olan) krmz renkli develere sahip olmaktan daha hayr-
ldr.34

(33) eybanî, 145.

(34) Sufyan-Zührî, Ebu'l-Ahvas Ebu Zer yoluyla merfu olarak rivayet
edilmitir. (Ebu Davud, Salât, 2/171; Tirmizî, Salât, 2/162; Nesaî, Sehv,
13/7; bn Mace, Îkametu's-Salât, 5/62.
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14. NAMAZDA SAFLARI DÜZGÜN TUTMAK

44. Nâfi'den: Ömer b. Hattab cemaate saflarn düz tutulmas-
n emreder, saflarn düzeltildii haberi kendisine ulanca tekbir

namaza

^ >j « U5TÎ Jjf . J y ^ liîj ,

'
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45. Ebû Süheyl b. Mâlik, babasndan naklediyor: Osma
fanla beraberdim. Namaz için kamet getirildii srada ben
diinden bana yardm maa balanmasn istiyordum. Bu srada
o da aya ile yerdeki çakl talarm düzeltiyordu. Daha sonra saf-

lar düzeltmek için arkaya gönderdii adam geldi, saflarn düzgün
olduu kendisine bildirildi. Bana: «Safa gir!» dedi ve tekbir alarak
namaza durdu.
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15. NAMAZDA ELNBRNDER ÜZERNE KOYMAK

46. Abdülkerim b. Ebî Muhârik'l—Basrî'den: u sözler ilk

peygamberlerden beri gelen sözlerdendir: «Utanma duygusunu
kaybettiysen istediin her eyi yap». Ayrca «Namazda ellerden
birini dieri üzerine koymak (sa eli sol el üzerine), iftar vakti gel-

diinde hiç beklemeden hemen iftar etmek, sahur vakti yemei
geç yemek, (sünnettir.)35

. ^ aâftj ;&! v :^J DS

47. Sehl b. Sa'd'dan: «Müslümanlara namaz klarken sa elle-

rini sol elleri üzerin koymalar emrediliyordu.»

Bu rivayetin ravilerinden Ebû Hâzim öyle der: Sehl b. Sa'd'n

bunu Hz. Peygamber e isnad ettiini kesinlikle biliyorum.36

(35) Birinci ksm, Ebu Mes'ud, Ukbe b. Amr el-Ensarî el-Bedrî'ye ulatrr.
Buhar, Ezan, 10/87.

(36) eybanî, 291.
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48. Nâf'den: Abdullah b. Ömer hiç bir namazda kunut duas
okumazd. 37

(37) Hanefi Mezhebine göre, kunut duas, sadece vitir namaznn üçüncü
rekatnda okunur; sabah namaznda kunut duas okunmaz. afiî Mezhe-

bine göre, sabah namaznda da kunut okunur.

MUVATTA.CI, F.18
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17. TUVALETE GTME HTYACI VARKEN NAMAZ
KILMANIN MEKRUH OLUU

. ^Jl idî < "JLSUI J&J $1 Û

„
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49. Hiam b. Urve babasndan naklediyor: Abdullah b. Erkam
arkadalarna namaz kldnrd. Günlerden bir gün yine bir na-

maz vakti idi. Abdullah tuvalete gitti, dönünce Resûlullah (s.a.v.)

öyle buyurduunu nakletti: «Sizden biri tuvalete gitmek ihti-

yacnda ise, namazdan önce ihtiyacn gidersin.»38

50. Zeyd b. Eslem'den: Ömer b. Hattab öyle buyurdu: «Her
hangi biriniz büyük veya küçük su dökmek zorunda kald zaman
namaza durmasn.»

(38) Ebu Davud, Taharet, 1/43; Tirmizî, Taharet, 1/108; Nesaî, mamet, 10/51;

bn Mace, Taharet, 1/114.



18. NAMAZI BEKLEMENN VE NAMAZA GTMENN
FAZLET
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51. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur:

«Herhangi biriniz abdestli olarak namaz kld yerde
bekledii sürece melekler ona öyle dua ederler: «Aliahim,
onu affet! Allahm, ona merhamet et!»39

\ mam Mâlik bu rivayete geçen «Malem yuhdis» lafz için öyle
der: «Abdestini bozmad sürece» anlamndadr.

j\ uîL: *J ^ • Sb-*M ci^ t- ij ffcfiJ J!>: v
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52. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur:
«Herhangi biriniz namaz eda ettikten sonra evine dönme-
sine dier vakti beklemekten baka bir engel olmad hal-

de evine gitmeyip camide namaz beklerse,bekledii süre-

ce o namazda saylr.»40

(39) Buhar, Ezan, 10/36; Müslim, Mesacid, 5/49.

(40) Buhar, Ezan, 10/36; Müslim, Mesacid, 5/275.

Bu, ii olmayanlar içindir. Çalan kimselerin namaz kldktan sonra iine

gitmesi mescitte oturmasndan efdaldir. Hatta Hz. Ömer namaz aralarn-

da bazen mescide urar, orada oturanlar krbaçla iine gönderirdi.
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53. Ebû Bekir b. Abdurrahman'dan: Baka bir ey için deil,
bir hayr örenmek ya da öretmek için erkenden veya geç vakitte
mescide giden, sonra da evine dönen kimse Allah yolunda cihada
çkp ganimetlerle dönen kimse gibidir.41

^ J>; p , > j^ûli ^ ^jy , ^ $ .

• iti
54. Ebû Hüreyre'den: Herhangi biriniz namazn kldktan

sonra orada beklerse melekler onun için öyle dua ederler: «Alla-
hm onu affet! Allahm ona merhamet et!» Namaz kld yerde
kalkar da gelecek namaz beklemek için mescidde oturursa bekle-
dii sürece namazda saylr.

. - iyi j&Ü . ÇJ . iyi £ii .

^
55. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur:

«Size Alinhu Teâlâ'nn kendisiyle hatalar mahvedip dere-
celeri yükseltecei eyi haber vereyim mi? Souk günlerde

(41)îbn Abdilber der ki:

"Bunun akl ve ictihadla bilinemiyecei bellidir. Zira bu, Allah'n hükmü-
nün ve karlnda verecei sevabn belli olmad bir konuda kesin konu-
mak olur. Öyle ise bu söz Hz. Peygambere ait olup hükmen merfu dur. Nite-
kim Süheyl b. Sa'd, Hz. Peygamber (s.a.v.)'den merfû olarak da rivayet et-
mitir."
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abdest almak, uzak yerlerden cemaata gitmek, namaz kl-
dktan sonra dier vakti beklemektir, ite gerçek ballk
budur! te gerçek ballk budur!»42

^ fcJ 0»m V *J& : Jlî v^Jl # jul. il ûL; i3 « pfc & ^'a^j *-\

56. Said b. Müseyyeb'den: Denildiine göre münafklar hariç

ezan okunduktan sonra camiden ancak tekrar mescide dönmek is-

teyen çkabilir.43

j4t j> & £ M & J j& & «m y> c^â^j - öv

57. Ebû Katâde el-Ensariden: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-
mutur: «Herhangi biriniz mescide girdii zaman oturma-
dan önce iki rekât namaz (tahiyyetül mescid) klsn.»

-f!â ^î Îi$ • - Life 38

58. Ebû Seleme b. Abdurrahman'dan Ömer b. Ubeydullah'n
azatls Ebû Nadr'a:

«— Efendinin, mescide gelince tahiyyetül mescid namazn

(42) Müslim, Taharet, 5/41.

Hadisi erifin sonunda: «te gerçek ballk» eklinde tercüme edilen keli-

menin arapças «er-ribab» tr. er-Ribat kelimesi namat beklemek için mes-
cidde durmak, snr boylarnda dümann gelebilecei stratejik yerlerde

nöbet tutmak ve namaza devam etmek gibi manalara gelir.

(43) bn Abdilber der ki: "Böyle bir söz, kendi görüüyle deil, bir delille söylene-

bilir." Sahih senedle, Ebu Hureyre'den merfu olarak da rivayet edilmitir.

Buharî, Salât, 8/60; Müslim, Salâtu'l-Musafrîn, 6/70.
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klmadan oturduunu görüyorum.» dedi. Ebû Seleme böyle

demekle Ömer b. Ubeydullah'n mescide girince iki rekat namaz
klmadan oturmasn ho görmediini ifade etmektedir.

îmam Mâlik der ki: Tehiyyetül mescid klmak güzeldir ve fa-

kat, vacip deildir.
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19. SECDEDE ELLER ALNINK YANINA KOYMAK

• 4^ cH*î 4^

• - *

59. Nafi'den: Abdullah b. Ömer secdeye vard zaman elleri-

nin ayasn alnn koyduu yere koyard. Bir defasnda onu souk
bir günde gördüm, yamçsnn (elbisesinin) altnda ellerini çkar-m (secde ederken) çakl talar üzerine koymutu.

ui* • u$î$ 4 öi ^ P • **fifc- c^î ^ t> ^ » çAJ^

60. Abdullah b. Ömer'den: Kim alnn yere koyarsa, ellerini de
almmn yanbama koysun. Alnn kaldrnca ellerini de kaldrsn.
Zira yüz gibi, eller de secde eder.
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20. NAMAZDA KEN SAA SOLA DÖNMEK VE LÜZUMU
HALNDE EL ÇIRPMAK
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61, Sehl b. Sa'd es-Sâdî anlatyor: Resûlullah (s.a.v.) Amr b.

Avfoullannm aralann bulmak için gitmiti. Namaz vakti yak-
lanca müezzin, Hz. Ebû Bekir'e:

«— îmam olur musun, kamet edeyim mi?» diye sordu, O da:

«— Evet,» dedi. Hz. Ebû Bekir öne geçtiinde, cemaat namaz-
da iken Resûlullah (s.a.v.) geldi, cemaate yetiip bir safta durdu.
Bunun üzerine cemaat (Hz. Peygamber'in geldiini anlatmak
için) el çrpyordu. Fakat Hz. Ebû Bekirbam çevirdi ve Hz. Pey-
gamberi gördü. Bunun üzerine Resûlullah(s.a.v.) kendisine "de-

vam et" mealinde iaret etti. Ebu Bekir, hiç aldrmyordu. Cemaa-
tin el çrpmas çoalnca Ebû Bekir ellerini kaldrarak, Resûlul-
lah'n kendisine devam et, diye emrediinden dolay, Allah'a ham-
dettikten sonra geri geri çekilerek arkadaki safa girdi. Bu sefer
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Resûlullah (s.a.v.) öne geçti, namaz kldrp bitirdi. Namazdan
sonra:

«— Ebû Bekir! Devam et dediim halde niçin geri çekil-

din?» buyurdu. Ebû Bekir:

«— Resûlullah'm (s.a.v.) önünde Ebû Kuhafe'nin olunun na-

maz kldrmas doru olmaz!» cevabn verince Hz. Peygamber:

«— Ekseriyetinizin namazda el çrptn gördüm. Bu
gibi durumlarda Sübhanallah, deyiniz. Bu ekilde anlat-

mak istediinizi namazdakine anlatm olursunuz. Na-
mazda el çrpmak kadnlara mahsus bir harekettir,» buyur-

du. 44

62. Nâfi'den: îbn Ömer namazda iken asla saa sola bakmazd.

(

63. Ebû Cafer el-Kâri'den: Namaz klyordum, Abdullah b.

Ömer de ardmda imi, hiç farknda deildim. (Namaz bitmedii

halde) saa sola dönüyordum, bunun üzerine beni ikaz etti.

(44) Buharî, Ezan, 10/48; Müslim, Salat, 4/102.
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21. ÎMAMA RÜKUDAYETMEK

<>i y> ? . yk\ ^> . ö^lJi ^ o; >3 : jû ^

64. Huneyf
1

in torunu Ebû Ümame b. Sehl'den: Zeyd b. Sabit
mescide geldiinde cemaat rükûda idi. Bunun üzerine o da rükûya
vard, sonra da ayaklarn sürüyerek ilerledi, safa girdi.

65. îmam Mâlik'ten: Abdullah b. Mesud'un (cemaate rükûda
yetimek için) ayaklarn sürüyerek safa kadar gittii bana riva-
yet edildi.



22. NAMAZDA RESULULLAH'A (s.a.v.) SALAVAT
GETRMEK
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66. Ebû Humeyd es-Sâdî anlatyor: Hz. Peygamber'e:

«— Ya Resûlallah, sana nasl salâvat getirelim?» diye sordu-

lar. öyle buyurdu: «Allahm, brahim (a.s.) ailesine rahmet
ettiin gibi Muhammed'e (a.s.), hanmlarna ve ztirriyetine

de rahmet et. brahim (a.s.) ailesine hayr ve bereket verdi-

in gibi, Muhammed'e (a.s.), hanmlarna ve onun zürriye-

tine de hayr ve bereket ver. Muhakkak ki sen övülmeye en
lâyk ve en çok erefli olansn, deyiniz.»46

'£ j g M DJ Si : üî & i itfAl^ J & #1 !4ij
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67. Ebû Mes'ud el-Ensari anlatyor: Sa'd b. Ubade'nin mecli-

sinde bulunuyorduk. Resûlullah (s.a.v.) geldi. Beir b. Sa'd kendi-

sine:

(45) Buharî, Enbiya, 60/10; Müslim, Salât, 4/69, Ayrca bkz. eybanî, 292.
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M— Yâ Resûlullah! Allah sana salâvat getirmemizi emrediyor,
nasl salavat getirelim?» diye sordu. Resûlullah (s.a.v.) cevap ver-

miyerek sustu. Bunun üzerine biz «keke sormasayd» diye içimiz-

den geçirdik. Daha sonra Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:

*—Allahm, brahim'e rahmet ettiin gibi Muhammed'e
ve onun ailesine de rahmet et Dünyada brahim'in ailesine
hayr ve bereket verdiin gibi Muhammed'in ailesine de
hayr ve bereket ver. Muhakkak ki sen övülmeye lâyk ve
en erefli olansn, deyiniz. (Salâvat bu), selâm da bildiiniz
gibidir.»46

68. Abdullah b. Dinar'dan: Abdullah b. Ömer'i gördüm, Resû-
lullah'n (s.a.v.) kabri banda durmu ona salâvat getiriyor, Ebû
Bekir ve Ömer'e de dua ediyordu.

(46) Müslim, Salât, 4/65, Ayrca bkz. eybanî, 293.

Kesûlü Ekrem, selâmda bildiiniz gibi, demekle namazda Tahiyyatta oku-

duumuz selâm kasdetmektedir. O da: «Esselâmü aleyke eyyuhennebiyyu
ve rahmetullahi ve berekâtuhu.» dur.
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23. NAMAZDAN ÖNCE VE SONRA YAPILAN LERLE
LGLDER RVAYETLER

ö* H M dM o» s> u? ^ .dut ^ ^tt*. - w

69. îbn Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.), evinde ölenin farzn-

dan önce ve sonra ikier, akamn farzndan sonra evinde iki rekât

sünnet klard. Yats namaznn farzndan sonra da iki rekât sün-

net klard. Cuma namaznn farzndan sonra mescitte hiç sünnet

klmazd. Odasna döner, orada iki rekâtl bir namaz klard.47

.

« bf r>^
70. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu: «Siz

namazda sadece kble (arafnm gördüümü zannediyor-
sunuz! Allaha yemin ederim ki sizin ne huunuz ne de
rükûunuz bana gizli deildir. Ardmda ne yaptnz da
mutlaka görüyorum.»48

71. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) Kuba mescidine

bazan yürüyerek, bazan da binekli olarak giderdi.49

(47) Buharî, Cum'a, 11/39; Müslim, Salâtu'l-Musafîrîn, 6/104.

(48) Buharî, Salât, 8/40; Müslim, Salât, 4/109.

(49) Buharî, Salât fi Mescid Mekke ve'l-Mcdine, 20/4; Müslim, Hacc, 15/97.
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72. Numan b. Mürre'den: Resûlullah (s.a.v.), içki içen ve hrsz-
lk yapanlar hakknda âyetler nazil olmadan önce:

«— çki içen, hrszlk yapan ve zina eden hakkndaki
görüünüz nedir?» diye sordu. Ashab da:

«Allah ve Resûlü daha iyi bilir.» diye karlk verdi. Bunun
üzerine öyle buyurdu:

«Hepsi de günahtr, hepsinin de cezas vardr. Hrszl-n en kötüsü namazdan çalann hrszldr.» Bu söz üzeri-

ne ashap:

«— nsan namazdan nasl çalar, ya Resûlallah (s.a.v.)?» diye

sordu. Resûlullah (s.a.v.):

«—Rükû ve sücudda tadil-i erkâna uymayarak, rükû ve
sücudu acele yaparak» cevabm verdi.50

$ H A öjij y ! <J & « ij> çift* & . *uu & <^r^j - VT

73. Hiam, babas Urve'den naklediyor: Resûlullah (s.a.v.)

öyle buyurmutur: «Namazlarnzdan bazsn (nafile na-
mazlar) evlerinizde klnz.»51

(50) bn Abdilber der ki: "en-Nu'man b. Mürre'den mürsel olarak rivayetinde

Malik'in ravileri ihtilaf etmemitir.
Bu, Ebu Hureyre ve Ebu Saîd yoluyla sahih-müsned bir hadistir.

(51) îbn Abdilber derki: Bu hadis, hepsine göre Muvatta'da mürseldir. Nafi, bn
Ömer yoluyla rivayet etmitir.

Buharî, Salât, 8/52; Müslim, Salâtu'l-musafrîn, 6/208.
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*

74. Abdullah b. Ömer'den: Hasta olan bir kimse secde yapacak
durumda deilse alnna bir ey kaldrmaz. Ba ile ima ederek sec-

desini yapar,

75. Rebia b. Ebî Abdurrahman'dan: Abdullah b. Ömer mescide
geldii zaman cemaat namaz klm idi. Bunun üzerine o hiç sün-

net klmadan hemen farzdan balad. 52

f t
r

76. Nâfi'den: Abdullah b. Ömer namaz klan bir adama ura-
yarak ona selâm verdi. Adam (ve aleyküm selâm, diyerek) selâm
ald. Bunun üzerine Abdullah b. Ömer adama dönerek öyle dedi:

«Namaz klarken sizden birine selâm verildii zaman (ve aleyküm
selâm diyerek) selâm almasn, el iaretiyle alsn. 53

77. Abdullah b. Ömer'den: Kim sünnet namaz klmay unutur
da cemaatle namaz klarken hatrlarsa, imam selâm verdikten
sonra unuttuu namaz klsn, daha sonra son sünneti klsn.

(52) Abdullah b. Ömer'in sünneti klmayp farz kl, sünnetin bazen terk edi-

leceinin caiz olduunu bildirmek için yahut vakit danld için olsa gerek.

Yoksa Ashab kiram bütün sünnetleri dikkat ve itinayla eda ederlerdi.

(53) Bu, slam'n balangcnda idi. Daha sonra namaz klana selam vermek ve

onun selam almas yasaklanmtr.
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^
78.^VâsU). Habban anlatyor: Namaz klyordum,

.

bitirince solumdan dönerek yamna gittim. «Sandan niçin dön-
medin?» diye sordu. «Seni gördüm, onun için döndüm.» dedim.

«— iyi yaptn. Bazlar namaz bitirince sandan dön der. Sen
namaz kldnda istediin taraftan dön; ister sandan dön, ister-

se solundan dön.»54 dedi.

79. Hiam b. Urve'nin babas muhacirlerden bir zâttan nakle-
diyor: Abdullah b. Amr b. Asa:

«— Deve alnda namaz klabilir miyim?» diye sordum.
Abdullah:

«— Klamazsn! Fakat koyun allarnda klabilirsin.» cevab-
n verdi. 55

(54) Bu hadiste bahsedilen dönmekten maksat, imam veya cemaatten birinin

namaz bitirdikten sonra yüzünü cemaate döndürmesidir. Bu hadise göre,

sadan veya soldan dönmek caizdir. Fakat bu hususta dier hadislere

baknca, sadan dönmenin daha efdal olduu anlalyor.
(55) lbn Abdilber der ki: "Böyle bir farkllk, aklla (rey ile) anlalmaz."

er-Berâ'dan merfu olarak rivayet edilmitir. (Ebu Davud, Salât, 2/25).
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80. Sâî'd b. Müseyyebden: Bütün rekâtlarnda oturulan hiç
bir namaz ve namazn (iki rekâthk) sünneti yoktur. Ancak, bir
rekâtna yetiilemeyen akam namaznn farz müstesnadr.

MUVATTA, CI, F.19
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24. NAMAZLALGL ÇETL RVAYETLER:

81. Ebû Katâde el-Ensari'den: Resûlullah (s.a.v.), kz Zey-
neb'in, Rebia b. Abdiems'in olu Ebül-As'dan olan kz Ümame'yi
namaz klarken omuzuna alr, secde yaparken onu yere brakr,
kyama kalkarken tekrar alrd.56

%M 'J î Si> J ^ & <0 J & , düU j£ ^^-j - AY

82. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur:
«Meleklerden bir grup gece, bir grup da gündüz sizin ara-
nzda bulunurlar. Her iki grup ikindi ve sabah namazlarn-
da birbirlerine görev teslimi yaparlar. Sonra gece görev
yapanlar döndüklerinde Allahu Teâlâ —kendisi çok iyi bil-

dii halde— onlara:

-Kullarm, siz gelirken ne yapyorlard?» diye sorar.
Onlar da:

«— Biz gelirken namaz
tnaz klyorlard.» ceval

(56) Buhar, Salât, 8/106; Müslim, Mesacid, 5/41.

(57) Buhar, Mevakîtu's-Salât, 9/16; Müslim, Mesâcid, 5/210.
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83. Resûlullahn (s.a.v.) hanm Hz. Âie'den: Resûlullah
(s.a.v.) (hastal arlanca):

«—Ebû Bekir'e haber verin, cemaate namaz kldrsn,»
buyurdu. Bunun üzerine ben:

^
«— Yâ Resûlallah! Ebû Bekir sizin yerinize geçtii zaman

alamaktan sesini cemaate duyuramyor. Onun için bu görevi Hz.
Ömer'e verin, o kldrsn.» dedim. Resûlullah (s.a.v.), tekrar:

«—Ebû Bekir'e söyleyin, cemaate namaz kldrsn.» bu-
yurdu. Bu sefer ben Hafsa'dan: Resûlullah'a (s.a.v.):

«— Ebû Bekir sizin makamnza geçince alamaktan sesini
duyuramyor. Söyleyin cemaate, namaz Ömer kldrsn» diy*
söylemesini istedim, dedim. Hafsa bunu söyleyince Resûlullah
(s.a.v.):

«— Siz kadnlar Yusufa bile neler yaptnz.! Ebû Bekir'e
söyleyin cemaate namaz kldrsn!» buyurdu. Hafsa iittii
bu azar üzerine bana:

«— Hep senin yüzünden oldu!» diye çkt. 68

(58) Buharî, Ezan, 10/46.
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84. Adiy b. Hyarn olu Ubeydullah'dan: Resulullah (s.a.v.)

bir grup cemaatin arasnda oturuyordu. Bir adam gelerek kendisi-

ne gizlice bir eyler söyledi, fakat Resulullah (s.a.v.) bu söylenen-

leri bize söyleyinceye kadar adamn ne dediini iitmemitik. Bir

de örendik ki adam münafklardan birinin öldürülmesine müsa-
ade istiyormu. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.), açktan aça
adama:

«— o, öldürmek istediin adam Allah'tan baka ilah ol-

madna, ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduuna
sehadet ediyor mu?» diye sordu. Adam:

«— Evet ediyor, fakat o bunu samimiyetle söylemiyor.» dedi.

Resulullah (s.a.v.) tekrar:

«•— Namaz klyor mu?» diye sordu. Adam:

«— Evet, fakat samimi deil...» cevabm verdi.

Bunun üzerine Hz. Peygamber:

«— Böyle kimselerin öldürülmesini Allah Tealâ yasak-
lad.» buyurdu.59

(59) îbn Abdilber der ki: "Dier Muvatta ravileri de, bu ekilde mürsel olarak ri-

vayet etmilerdir. Abdullah, Rasulullah' (s.a.v.) görmemitir.
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85. Atâ b. Yasardan: Resulullah (s.a.v.) öyle dua etti:

«Allah'm, kabrimi ibadetg&h yaptrma! Peygamberle-
rinin kabrini mescid haline getiren ümmete Allah'n gaza-
b iddetli olur.»60

'din $ ': & i jjy ji% . ^iî >j &j j& #^ v-^
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86. Mahmud b. er-Rebî' el-Ensari'den: Utban b. Malik âmâ idi

ve kendi kavmine namaz kldryordu. Bir gün Resûlullah'a
(s.a.v.) gelerek.

*— Zaman oluyor gece zifiri karanlk oluyor, zaman oluyor
yamur yayor, seller akyor. Ben âmâ bir kimseyim. Ya Resûlul-

lah! Evime gel teberrüken bir yerde namaz kl da ben oray na-
mazgah yapaym!» diye ricada bulundu. Bunun üzerine Hz. Pey-
gamber bu zatn evine gelerek:

*— Nerede namaz klmam istersin?» diye sordu. Utban
evin bir köesini gösterdi, Resûlullah (s.a.v.) da orada namaz kl-
d.61

Jj iîl i & </sJ £ 0. * & , 4fe& ^ISp-j - AV

(60) bn Abdilber der ki: "Bu hadisin mürsel oluunda, Malik'ten bir ihtilaf

nakledilmemitir."

(61) Buhar, Salât, 8/46; Müslim, Mesacid, 5/263.
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87. Abbad b. Temim amcasndan naklediyor: Ben Resûlullah'
(s.a.v.) mescidde srtüstü yatm, ayaklarn da ayak ayak üzerine
atm bir vaziyette gördüm. 62

Saîd b. Müseyyeb de bu konuda: «Ömer b. Hattab ve Osman b.
Affan da ayn ekilde yaparlard.» demektedir.

«^i *i*j u .^ûî ^^ .Db y 5jî
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88. Yahya b. Saîd anlatyor: Abdullah b. Mes'ud adamm birine:

«— Sen fakihi (fikh bilgini) çok, kurras (Kur'an okuyan) az,
KurWn ahkâmna uyulan, fakat hurufatna hakk verilerek
okunmayan, isteyeni az, vereni çok, —peygamberimizin emrettii
gibi— namazn uzatlp, hutbenin ksa tutulduu ve amellerin ar-
zulara tercih edildii bir zamanda yayorsun. Öyle bir zaman ge-
lecek ki fakihi az fakat kurras çok olacak, Kur'an düzgün okuna-
cak fakat ahkâmna riayet edilmeyecek, dilenen çoalacak fakat
veren azalacak, hutbeler uzatlacak fakat namaz çabucak klna-
cak, arzular amellere tercih edilecek.»

89. Yahya b. Saîd'den: Duyduuma göre kulun amellerinden
ilk Önce namaza baklacak, eer ondan kabul edilenler varsa dier
amellerine de baklacak, yoksa baka hiç bir ameline baklmaya-
cakm.63

(62) Buharî, Salât, 8/85; Müslim, el-Libas ve'z-Zinet, 37/75.

(63) Ebu Davud, Salât, 2/145; Tirmizî, Salât, 2/188; Nesaî, Salât, 5/9; îbn Mace,
Îkametu's-Salât, 5/202.
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90. Resûlullah'n (s.a.v.) hanm Hz. Âie'den: Resûlullah'n

(s.a.v.) en çok houna giden amel, devaml yaplan ameldi.64

91. Amir, babas Sa'd b. Ebî Vakkas'dan naklediyor: ki karde
vard, bunlardan biri dierinden krk gün önce vefat etti. Bir defa-

snda Resûlullah'n (s.a.v.) huzurunda bu kardelerden ilkin öle-

nin meziyetleri anlatlyordu. Hz. Peygamber:

«— Sonraki ölen müslüman deil miydi?» diye sordu.

Kendisine:

«— Müslümand, ya Resûlallah! Fena adam da deildi.» diye
cevap verildi. Bunun üzerine:

Namaznn ona ne dereceler kazandrdn biliyor
musunuz? Namaz kapnzn önünden akan büyük ve suyu
tatl bir nehir gibidir. Kii günde be defa bu nehre girip y-
kansa onda kir kalr m, dersiniz? üphesiz ki namaznn
ona ne dereceler kazandrdn sizler bilemezsiniz.» bu-
yurdu. 65

(64) Buharî, Rkak, 81/18.

(65) Son ksm, Ebu Hureyre'den merfu olarak rivayet edilmitir.

Buharî, Mevakitu's-Salât, 9/6; Müslim, Mesâcid, 5/283
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92. imam Mâlik anlatyor: Duyduuma göre Ata b. Yesar mes-
cidde bulunurken seyyar satclar kendisine uradklar zaman
onlara:

*— Neyiniz var, ne istiyorsunuz?» diye sorar, onlar da satc ol-

duklarn söyleyince:

«— Siz dünya pazarna gidiniz, buras ahiret pazardr!» diye
mukabelede bulunurmu.

öS «P* *«î i' «life tJ hÂ & 'Jsi . feft} .^
93. Mâlik den: Duyduuma göre, Ömer b. Hattab mescidin bir

kenarnda Butayha denen özel yeri yaptktan sonra: «Kim yüksek
sesle veya gizlice bir ey konumak veya iir söylemek isterse bura-
ya çksn.» demi.
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25. NAMAZATEVKLE LGL ÇETL RVAYETLER
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94. Talha b. Ubeydillah anlatyor: Necid ahalisinden saçba
dank bir adam Hz. Peygamber'e geldi. Çok yüksek sesle konu-
uyor, fakat ne dediini anlayamyorduk. Yaklanca anladk ki
fslâmn artlarnn ne olduunu soruyormu. Resûlullah (s.a.v.):

«Günde be vakit namaz!» buyurdu. Adam:
«— Onlardan baka klmam gereken namaz var m?» diye sor-

du. Peygamberimiz:

«— Farz olan bu, istersen nafile de klabilirsin.» dedi.

Daha sonra Resûlullah (s.a.v.):

«— Ramazanda oruç tutmak.» buyurdu. Adam:
«— Üzerime farz olan baka oruç var m?» deyince Peygambe-

rimiz:

«— Hayr, istersen nafile de tutabilirsin.» buyurdu.

Resûlullah (s.a.v.):

«—- Bir de zekât var.» dedi. Adam:
«— Üzerime zekâttan baka farz olarak vermem gereken bir
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ey var m?» diye sorunca Peygamberimiz:

«— Hayr, ancak eer istersen sadaka verebilirsin» bu-

yurdu. Bunun üzerine adam dönüp giderken öyle diyordu:

«— Vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yaparm.»
Resûlullah (s.a.v.) adamn bu sözünü duyunca:

«— Sözünde durursa felaha erer.» buyurdu.66

yjû . M eâö < > iji
<
j&fr-l ^tj iiiû j£ ^04Ji 3^ i M «fc

. « o^—^ (j-Î^JI ^-tr^"

95. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur:
«Sizden biri uyuduu zaman eytan kafasna üç düüm
atar ve herdüüm de bütün gece derin bir uyku uyumasna
sebep olur. Eer gece uyanr da Allah' zikrederse, düüm-
lerden biri çözülür, kalkar abdest alrsa, ikincisi çözülür,

namaz da klarsa, üçüncü düüm çözülür dinç ve huzurlu
olur. ayet ne uyanp Allah' zikreder, ne abdest alr, ne de
namaz klarsa, tembel ve bitkin bir vaziyette sabahlar»

(66) Buhar, îmam, 2/34; Müslim, 3/8; afiî, Risale, no: 344.

(67) Buharî, Teheccüd, 19/12; Müslim, Salâtu'l-Musafrîn, 6/207.



20

BAYRAMLAR KTABI





301

L BAYRAMLARDA GUSÜL, EZAN VE KÂMET

. îjL t& v ilu aij : ÜU JÛ

1— mam Malik' den: Alimlerimizin çoundan duyduuma
göre öyle demilerdir: «Resûlullah (s.a.v.)'in zamanndan beri
Ramazan ve Kurban bayram namazlar için ezan okunmaz ve ka-
amet getirilmez.»1

mam Mâlik bu konuda unu da ilave eder: Bu, tatbikatmla
aramzda ihtilafolmayan bir sünnettir.

*

2— Nâfi'den; Abdullah b. Ömer, Ramazan bayram günü na-
maza gitmeden önce guslederdi.2

(1) lbn Abbas ve Cabîr b. Abdillah'tan merfu olarak gelmitir.

Buharî, îdeyn, 13/7; Müslim, Salâtu'l-îdeyn, 8/5.

(2) eybanî, 69, 70.
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2. BAYRAM NAMAZLARININ HUTBE OKUNMADAN
ÖNCE KILINMASI

3. îbn ihab'dan: Resûlullah (s.a.v.), Kurban ve Ramazan
bayram namazlarn hutbeden önce klard.3

4. îmam Malik'ten: Duyduuma göre Hz. Ebû Bekir'le Hz.
Ömer de Hz. Peygamber gibi bayram namazlarn hutbeden önce
klarlarm. 4

(3) îbn Ömer'den merfu olarak gelmitir.

Buharî, îdeyn, 13/7; Müslim, Salâtul-îdeyn, 8/8. Ayncabkz. eybanî, 232.
Bayram namaz, vaciptir, iki rekatldr. Birinci rekatta, Subhaneke'den;
ikincide zamm- sureden sonra üçer defa eller balanmadan tekbir alnr.

(4) îbn Abbas'tan merfu olarak gelmitir.

Buharî, îdeyn, 13/8; Müslim, Salâtu'l-îdeyn, 8/1.
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5. bn Ezher'in azatls Ebû Ubeyd'den: Ömer b. Hattab'la be-

raber bir bayram namaznda bulundum. Bayram namazn kl-
dktan sonra cemaate hutbe okudu ve öyle dedi:

«Resûlullah (s.a.v.) senede iki gün oruç tutmanz yasaklad.
Bunlardan biri Ramazan bayram günü, dieri de Kurban bayra-

mnn ilk günüdür.»6

Ebû Ubeyd demitir ki: Bir bayram da Osman b. Affanla be-

raber bulundum. O da gelip bayram namazm kld, sonra da hut-

beyi okudu. Hutbede:

«— Bugün iki bayram bir araya geldi: Çevreden gelenlerden

isteyen cuma namaz vaktine kadar beklesin, istemeyen dönsün.»

dedi.6

Hz. Osman'n muhasara edildii senede Ali b. Ebî Talible be-

raberdim. O da ayn ekilde geldi, bayram namazm kldktan son-

ra hutbe irad etti.
7

(5) Buhar, Savm, 30/66; Müslim, Siyam, 13/138.

(6) Ebu Hureyre'den manaca merfu olarak gelmitir.

Ebu Davud, Salât, 2/219; ibn Mace, Îkametu's-Salât, 5/166.

(7) eybanî, 232.
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S. RAMAZANDA BAYRAM GÜNÜ NAMAZDAN ÖNCE BR
EYLER YiM, I M V

6. Hiâm b. Urve babasndan naklediyor O Ramazan bayra-
m günü bayram namazna gitmeden önce yemek yerdi.8

7. Saîd b. Müseyyeb'den: Ramazan bayram günü müslüman-
larn namaza gitmeden önce yemek yemeleri emredilirdi.

mam Mâlik bu rivayetle ilgili olarak der ki: «Kurban bayra-

m günü için halkn bu ekilde davranmas gerekmez.»

(8) Enes'ten merfu olarak gelmitir.

Buharî, îdeyn, 13/4.
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4. BAYRAM NAMAZLARINDATEKBR GETRLMES VE
KURAN OKUNMASI

«fa &y ^ (>; & u . im Mi 4& o!> 'J s fy^ ç* 5^6?

8. Utbe b. Mes'ud'un torunu Ubeydullah b. Abdullah nakledi-

yor: Ömer b. Hattab, Ebû Vakid el-Leysî'ye Hz. Peygamberin
Ramazan ve Kurban bayram namazlarnda neleri okuduunu
sordu. O da: «Kâf vel-Kur'anil-Mecid ile îkterebetissaatü venak-
kal kamer (ayetleriyle balayan) sureleri okurdu.» cevabm ver-

di.
9

* * » * £ - *•

9. Abdullah b. Ömer'in azatls Nafi'den: Ebû Hüreyre ile be-

raber Kurban ve Ramazan bayramlarnda bulundum. lk rekâtta

Fatiha ve zamm sûreden önce yedi tane tekbir ald, son rekâtta

ise yine Fatiha ve zamm sûreden önce be tekbir ald.10

(9) eybanî, 236.

(10) Âie'den merfu olarak gelmitir.

Ebu Davud, Salât, 2/242.

MUVATTA, CJ, F.20
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îmam Malik bu rivayetle ilgili olarak der ki: «Bize göre de bay-
ram namaz tekbirleri bu kadardr.

Yine mam Malik, bayram namaznn klmna yetiemiyen
bir kimse için öyle diyor: Ne camide ne de evinde bayram namaz-
n tek bana klmas lazm deildir, ayet klarsa bir mahzur
yoktur, tik rekâtn banda yedi, ikinci rekâtn banda kraattan
önce be tekbir daha alr. 11

(11) Hanefi Mezhebine göre, bayram namazlarnda tekbirler, ilk rekatte üç,
ikincide üç olmak üzere, toplam alt tanedir.
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5. BAYRAM NAMAZLARINDAN ÖNCE VE SONRA BAKA
NAMAZ KILINMAYII:

10. Nafi'den: Abdullah b. Ömer, Ramazan bayram günü bay-
ram namazndan önce ve sonra baka namaz klmazd.

îmam Malik naklediyor: Duyduuma göre Said b. Müseyyeb
bayram namazna sabah namazn kldktan sonra güne doma-
dan önce gidermi. 12

(12) îbn Abbas'tan manaca merfu olarak gelmitir.

Buharî, îdeyn, 13/16; Müslim, Salâtu'l-îdeyn, 8/13. Ayrca bkz. H*.
eybanî, 234.



308

6. BAYRAM NAMAZLARINDAN ÖNCE VE SONRABAKA
NAMAZ KILMAYA MÜSAADEEDLD HALLER

11. Abdurrahman b. Kasm'dan: Babam Kasm, bayram günü
bayram namazna gitmeden önce dört rekât namaz klard. 13

12. Hiam b. Urve babasndan naklediyor: Babam, Ramazan
bayram günü namazdan önce mescidde namaz klard.

(13) eybanî, 235.
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7. BAYRAM GÜNÜ MAMIN NAMAZ VAKTNE KADAR
MESCDE GELMES VE CEMAATN DE HUTBEY
DNLEMEDEN AYRILMAMASI

• * *

13. îmam Malik'den: Ramazan ve Kurban bayramlar ile ilgi-

li ihtilafsz birgeleneimiz vardr ki o da imam, bayram namaz
vaktinden önce evinden çkar, namazgaha geldii zaman ise bay-
ram namaznn vakti gelmi olur. 14

Yahya'nn rivayetine göre îmam Malik'e: «mama uyarak
bayram namazm klan bir kimsenin hutbeyi dinlemeden cami-
den çkmas doru mudur?» diye sorulduunda o: •Hayr, imam
hutbeyi bitirmeden cemaatin ayrlmas doru deildir.» diye ce-
vap verdi.

(14) Ülkemizdeki uygulama, bundan farkldr. Sabah namazndan sonra, bay-
ram namaznn vakti girinceye kadar Kurban okunarak veya vaaz edilerek,

camide beklenir. Daha sonra bayram namaz klnr, bayram hutbesi dinle-

nir, dua edilerek, bayramlamaya çklr.
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313

. »>>î jî . ^Jh ydj , utö c4 $ . ^ JLî . jsâh

1. Salih b. Havvat, Zfttû'r-rikâ' Gazvesinde Resûlullah'la

(s.a.v.) beraber korku namaz klan bir zattan naklen anlatyor:
Önce bir grup gelip Resûlullah'm (s.a.v.) ardnda safyapt, dier
grup ise düman karsnda kald. Safyapanlara peygamberimiz
bir rekât kldrdktan sonra kendisi kyamda bekledi, safla bulu-

nanlar kendi kendilerine namazlarn tamamlayp ayrldlar. Bu
defa düman karsnda bekleyen grup geldi, peygamberimizin
ardnda saf yapt, namazlarm bitirenler ise düman karsna
gittiler. îkinci gruba da kalan bir rekât kldrdktan sonra tehiy-

yatta oturdu. Cemaat klmadklar rekâta tamamladktan sonra
hep beraber selam verdiler.1

(1) Buhar, Megazî, 64/31; Müslim, Salâtu'l-Musafrîn, 6/310; afiî, Risale, no:

509, 677.

Korku namaz; sava vb. olaanüstü durumlarda dümandan korunma
görevi aksatlmadan, bu bölümde anlatld üzere, özel bir ekilde klnr.
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2. Sehl b. Ebi Hasme anlatyor: Korku namaz öyle klnr:
îmam öne geçer, bir grup cemaat arkasna saf olur, dier bir grup
da düman karsnda bekler, imam bu gruba bir rekât kldrdk-
tan sonra ikinci rekâta kalkar. Arkasndaki cemaat kalan rekâtla-

r kendi kendilerine tamamlayncaya kadar kyamda bekler. Ce-
maat namaz tamamlayp selam verince saftan ayrlrlar. îmam
hâlâ kyamda bekler. Bu sefer düman karsnda bekleyenler

imamn ardna gelip saf olur, namazlarm bitirenler de düman
karsna giderler. mamn arkasna safyapan bu ikinci grup tek-

birlerini alrlar. îmam onlara da bir rekât kldrdktan sonra
selam verir. Cemaat ise klmadklar rekâtlar tamamlayarak
selam verirler.2

ut>l &J ^'
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(2) bn Abdilber der ki: "Bu hadis, Malikin ravilerince Muvatta'da Sehl'de mev-
kuftur. Böylesi, re'y ile (aklla) söylenmez. Merfu-müsned olarak da rivayet

edilmitir."

Buharî, Megazî, 64/31; Müslim, Salâtu'l-Musafirin, 6/309.
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3. Nâfi' anlatyor: Abdullah b. Ömer'e korku namaznn nasl
klnd sorulduunda öyle anlatt: mam öne geçerek ikiye ayr-
lan gruptan birine bir rekât kldrr. Dier grup düman karsn-
da bekler. Birinci grup bir rekât kldktan sonra selam vermeden
düman karsnda bekleyenlerle yer deiirler. kinci grup da
imamla beraber bir rekât kldktan sonra, imam iki rekâtl namaz
bitirir. Bu defa her iki grup da ayr ayr gelerek birer rekât daha
klarlar.

Böylece imamdan sonra kldklar bu rekâtla ikier rekât kl-m olurlar. ayet düman tehlikesi çok büyükse ayakta, binek
üzerinde kbleye dönerek veya dönmeden klarlar, imam Malik,
Nâfi'nin bu rivayetle ilgili olarak öyle dediini nakletmitir:
«Abdullah b. Ömer'in naklettii korku namaznn bu eklini Hz.
Peygamber'den gördüünden eminim,»3

4. Saîd b. Müseyyeb'den: Resûlullah (s.a.v.) Hendek savan-
da ikindi ve öle namazlarm güne batmaynca klmad.

îmam Mâlik, Kasm b. Muhammed'in Salih b. Havvat'tan
naklen rivayet ettii korku namaz ile ilgili olarak «Duyduum en
güzel tarifedilmi korku namazdr.» demektedir.»4

(3) Buhar!, Tefsir, 65/2/44. Ayrca bkz. eybanî, 290.

(4) Cabir'den manaca merfu olarak gelmitir.

Buharî, Mevakîtu's-Salât, 9/36; Müslim, Mesâcid, 67209.

Bu namazlar, sava dolaysyla kazaya kalm, hemen o gece klnmtr.
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1. Resûlullah'm (s.a.v.) hanm Hz. Âie anlatyor: Resûlullah
(s.a.v.) zamannda güne tutulmutu. Peygamberimiz hemen hal-
ka namaz kldrd. Namazn ilk rekâtnda kyam uzatt. Sonra
rukûa yard ve rükûyu da bir hayli uzatt. Sonrabam kaldrp k-
yam yine uzatt. Fakat bu ikinci kyam birinci kyamdan ksa idi.

Sonra tekrar rükûa vard ve rukûu uzatt. Bu rükû; evvelki rukû-
dan ksa idi. Rukûdan bam kaldrdktan sonra secdeye vard.
Secdeden sonra, dier rekât da öncekiler gibi yaparak namaz bi-

tirdi. Bu srada güne de açlmt. Cemaate bir konuma yaparak
Allah'a hamdü senadan sonra öyle buyurdu: «Güne ve Ay, Al-
lah'n varlnn ve kudretinin delillerindendir. Ne kimse-
nin doumu ne de kimsenin ölümü ile tutulmazlar. Tutul-
duklarn gördüünüz zaman Allah'a dua ediniz, onu bü-
yükleyip tasdik ediniz.» Daha sonra öyle devam etti. «Mu-
hanimed ümmeti! Allah'a yemin ederim ki hiç kimse köle
ya da cariyesinin zina etmesini Allah'tan daha çok kskan-
maz. Ey Muhammed ümmeti! Allah'a yemin ederim ki
benim bildiklerimi bilmi olsaydnz az güler, çok alard-
nz.» 1

(1) Buharî, Kusûf, 16/3; Müslim, Kusûf, 10/1.
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2. Abdullah b. Abbas anlatyor: Güne tutulmutu, bunu gö-
ren Resûlullah (s.a.v.) namaza durdu, onunla beraber oradakiler
de durdular. Namazda kyam Bakara sûresini okuyacak kadar
uzatü, rükûyu da ayn ekilde uzatt. Sonrabam kaldrp kyam
yine çok uzatt fakat birincisi kadar deildi sonra rükûa vard.
Rükûda da uzun kald, fakat o da birinci rükû kadar uzun deildi.
Daha sonra secde ederek (ikinci rekâta) kalkt. Kyam uzun sür-
dü. Fakat birinci kyamdan ksa idi. Sonra rükûa vard. Rükûu da
uzun sürdü. Fakat birinci rükûdan ksa idi. Sonra birinci kyam-
dan daha ksa olarak kyamda bulundu. Sonra uzunca bir rükû
yapt. Bu, birinci rükûdan ksa idi. Sonra secde etti. Selam verdii
zaman güne açlmt, öyle buyurdu: «Güne ve Ay, Allah
Teâlâ'nn kuvvet ve kudretinin delillerinden iki tanesidir.
Tutulmalar ne bir kimsenin ölümü yüzündendir, ne de bir
kimsenin doumu sebebiyledir. Onun için tutulduklarn
gördüünüz zaman Allahi zikrediniz.»*

(*) Güne tutulmas (küsûf) namaz; iki rekatbr ve cemaatle klnr. Kraat giz-

li yaplr, hutbesi yoktur. Evde tek bana da klnabilir.
Ay tutulmas (küsûO namaz ise; yine iki rekattir, ama tekbana klnr.
iddetli havalarda da benzeri ekilde iki rekat namaz klnabilir.
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Bunun üzerine cemaat:
«— Ya Resûlallah! Senin yerinde bir eyi tutar gibi yaptn,

sonra da çekindiini gördük— ne oldu?—» diye sordu. Peygambe-
rimiz u cevab verdi:

«— Cenneti gördüm, ondan salkm almaya çaltm.
Eer tutup alsaydm dünya durduu müddetçe ondan yer-
diniz. Cehennemi de gördüm, bugün gördüüm korkunç
manzara kadarn dana görmemitim. Cehennemdekilerin
ekserisi kadnlard.»

«— Niçin ya Resûlallah?» diye sorulduu zaman:

«— Nankörlüklerinden dolay!» buyurdu.

«— Allah'am nankörlük ediyorlar?» dendii zaman:

«—Kocalarna kar nankörlüklerinden ve onlarn iyi-
liklerini inkârlarndan dolay. Birine ömür boyu iyilik
yapsan, senden tek bir kötülük görse, hiç iyilik mi gördüm
zaten, der.» buyurdu.2

• • t

K î • • H _ . . - • - * « «4 * : m elli" • - •**

. yfc ^ % dJÎÜ : IsJS . IjltS o*U* Sj?Jft i,l ; ^ "^1 çjj

4 ûî * |g» l J^J Jlîî î^ ^ yl» u^î . j£ jii % öâî

3»/» t^n ci^î
. ur> < sû o& .^m&> ^îp/^ij

i,î 'i ili u jü ü&â\ j*^ jj . £ jj . jgjtjjg >j yrj

. ^1I ^Üi ^ IjSj^j y Jijil : JjiJ

3. Hz. Âie anlatyor: Bir yahudi kadn gelerek:

*— Allah seni kabir azabndan korusun!» diye dua ederek Dü-
eyler istedi. Bunun üzerine ben Resûlullah'a (s.a.v.):

(2) Buharî, kusûf, 16/9; Müslim, Salâtu'l-Kusûf, 10/17.

MUVATTA. d, V2l
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«— Kabirde azapm var?» diye sordum. Resûlullah (s.a.v.) he-
men kabir azabndan Allah'asndn söyledi... Günlerden bir
sabah binee binmiti ki güne tutuldu. Gittii yerden kuluk
vakti döndü. Dönünce (hanmlarnn kald) odalarn arkasna
(mescide) urayarak namaz kld, gören müslumanlar da arkasn-
da namaza durdular. Namazda kyam ve rükûyu bir hayli uzatt.
Rükûdan bam kaldrnca yine kyam uzatt, fakat bu, birinci

kyamdan ksa idi. Sonra yine rükûa vard. Fakat bu, ilk rükûdan
ksa idi. Rükûdanbam kaldrdktan sonra secdeye vard. kinci
rekâta kalkt zaman yine uzatt, fakat birinci rekât kadar uzun
deildi. Sonra rükûa vard. Onu da uzatt. Fakat ilk rükûdan ksa
idi. Bam kaldrd. lk kyamdan ksa olarak kyamda bulundu.
Sonra yine Rukûa vard. Birinci rükûdan biraz ksa olarak rükûda
bulundu. Sonra ban kaldrp secdeye vard. Namaz bitirince
Allah Teâlâ'nm söylemesini emrettii eyleri söylüyordu. Cemaa-
te kabir azabndan Allah'a snmalarn emretti.3

(3) Buharî, Kusûf, 16/7; Müslim, Salâtu'l-KusÛf, 10/8.
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2. KÜSUF NAMAZIYLALGLDER RVAYETLER
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4. Hz. Ebû Bekir es-Sddîk'in kz Esma anlatyor: Güne tu-
tulduu zaman peygamberimizin hamm Hz. Âie'ye gitmitim.
Bir de baktm ki herkes namaz klyor, o da klyordu!

«—
- Bunlara ne oldu?» dedim. Hz. Âie eliyle göü iaret ede-

rek:

«— Suphanallah!» dedi.

«— (Allah'n kudretini gösteren) bir iaret mi?» dedim.
Bayla «evet» anlamnda bir iaret yapt. Kalktnda güne açl-
mt. Ben bamdan su dökmeye balamtm. Resûlullah,
Allah'a hamdü senadan sonra öyle buyurdu:

«—Bu gördüümü, daha önce hiç görmemitim! Cenne-
ti ve cehennemi gördüm. Bana vahyedildiine göre sizler
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kabirde Deccalin imtihan gibi imtihan edileceksiniz: Siz
getirilir *bu adam hakknda neler biliyorsun?* diye soru-
lursunuz. Getirilen eer mü'minse 'o, Allah'n Resulü
Muhammed'dir, bize apaçk deliller ve hidayet getirdi biz
de ona uyup iman ettik, ona tabi olduk' der. Bunun üzerine
kendisine: 'Rahatça uyu, biz zaten senin mü'min olduunu
biliyorduk' denir. Getirilen kimse ayet mttnafksa bu
soruya: 'Bilmiyorum, halk onun hakknda bir eyler söyler,

ben de onlar gibi derdim' cevabn verir.»4

(4) Buharî, Vudû, 4/37; Müslim, Salâtu'l-Kusûf, 10/11.
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l.YAMUR DUASINDA YAPILACAKLER

1. Abdullah b. Zeyd el-Mâzinî anlatyor: Resûlullah (s.a.v.)

namazgaha çkarak yamur yamas için dua etti. Kbleye döndü-

ü zaman cübbesini ters çevirmiti. 1

duu sorulmutu: «îki rekâttr.* dedi ve unlar da ilâve etti:

Amam hutbeden önce iki rekât namaz kldrr, sonra da aya-

a kalkarak cübbesini ters çevirir ve kbleye kar dönerek dua et-

meye balar. Namazda sesli okur, cüppesini ters çevirdii zaman
sa tarafsola, sol tarafsaa gelir. Cemaat de ayn eyi yapar. Da-
ha sonra da yüzleri kbleye dönük olarak otururlar.* 2

(1) Buhar, Istiska, 15/4; Müslim, Salâtu'l-îstiska, 9/1.

(2) eybanî, 294.

Hanefî Mezhebine göre, yamur duas namaz, tpk cuma gibi klnr, iki

rekattr, namazdan sonra hutbe okunur. Daha sonra yamur için dua edilir.
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2.YAMUR DUASIYLALGLDER RVAYETLER

2. Amr b. uayb'dan: Resûlullah (s.a.v.), yamur duasna çk-t zaman öyle dua ederdi: «Allah'm, kullarna ve hayvanla-
ra yamur ver. Rahmetini etrafa saç, ölü topraklarn
dirilt.»3
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3. Enes b. Malik anlatyor: Adamn biri Resûlullah'a (s.a.v.)

Ya Resûlallah! Hayvanlar oralarda açlktan
lar, yollardan ku uçmaz kervan geçmez oldu. Dua edin de artk
yamur yasn!» diye ricada bulundu. Bunun üzerine peygambe-

(3) îbn Abdilber der ki: "Malik, bu ekilde Yahya Amr senediyle mürsel olarak
rivayet etmitir."

Bakalar, Yahya-Amr b. uayb -babas- dedesi senediyle müsned olarak ri-

vayet etmitir. Sevrî de bunlardandr.
Ebu Davud, Salâtu'l-Istiska, 3/2.
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rimiz dua etti, öteki cumaya kadar yamur yad. Ertesi cuma
tekrar bir adam gelerek Resûlullaha (s.a.v.):

«— Ya Resûlallah! Yamurdan evler ykld, yollar yürünmez
hale geldi, hayvanlar otlua gidemedikleri için açlktan helak olu-
yorlarî» dedi. Bu durum üzerine Resûlullah (s.a.v.):

*— Allahm, yamuru dalarn, tepelerin üzerlerine,
vadilerin içlerine ve ormanlk yerlere evket» diye dua etti.

Yamur, elbisenin üstten çkarl gibi derhal Medine'den çekil-
di, gitti.4

îmam Malike «yamur duas namazna yetiemeyip hutbeye
yetien ve bu namaz klmak isteyen kimsenin namaz evinde mi,
yoksa mescidde mi klmas gerektii» soruldu. îmam Mâlik: •iste-
dii yerde klabilecei gibi, istemezse klmayabilir de» cevabm
verdi.

(4) Buharî, îstiska, 15/6; Müslim, Salâtu'l-lstiska, 9/8.
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3. YILDIZLARDANYAMUR STENMES

1
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4. Zeyd b. Halid el-Cühenî anlatyor: Resûlullah (s.a.v.), Hu-
deybiye'de yamurun akabinde gökte bir ksm iaretler varken
bize sabah namazm kldrd. Namazdan sonra cemaate dönerek:

«— Rabbiniz ne dedi, biliyor musunuz?» diye sordu.
Cemaat:

«— Allah ve Resûlü daha iyi bilir!» diye mukabelede bulunun-
ca Cenab- Allah'n öyle buyurduunu nakletti: *Kullarmdan
birksm bana iman ederek, birksm da beni inkâr ederek
sabahladlar. Allah'n lütuf ve rahmetiyle bize yamur ya-
d diyenler, bana inanan ve yldzlarn kudretini inkâr
edenlerdir. Falan falan yldz bize yamur yadrd diyen-
ler ise, beni inkâr edip yldza inananlardr.»8

«

5. îmam Malik'ten; Duyduuma göre 'Resûlullah (s.a.v.) öyle
buyururmu: «Deniz tarafndan bulut belirir deam taraf-
na doru yol alrsa yamuru çok bol olur.»

(5) Buhar, Ezan, 10/156; Müslim, îman, 1/125.
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6. Ebû Hüreyre anlatyor: Sabahleyin kalktmzda yamur
yamsa «Rabbimiz bize yamur göndermi» der ve u ayeti okur-
dum: «Allah'm insanlara gönderecei yamuru durdura-
cak hiç bir kuvvet yoktur. Yadrmayacaksa hiç bir kuvvet
onu yadramaz. O mutlak galip ve hakimdir.»6

(6) Fâtr, 35/2.
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h HELADA KIBLE TARAFINA DÖNÜLMEMES

- - -

1. Resûlullah'n (s.a.v.) arkada Ebû Eyyüb el-Ensari M-
sr'da iken öyle derdi: «inann ki u helalar ne yapacam bilmi-
yorum! Çünkü Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutu: «Sizden bi-
ri büyük veya küçük su dökmeye gittii zaman önünü veya
arkasn kbleye kar döndürmesin.»1

2. Nafi\ Ensardan bir adamdan naklediyor: Resûlullah,
(s.a.v.) büyük ya da küçük su dökerken kbleye kar dönmeyi ya-
saklamtr.

(1) Buhar, Vudû, 4/11; Müslim, Taharet, 2/59.
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2. BÜYÜ î YA DA KÜÇÜK SU DÖKERKEN KIBLEYE
DÖNMEKTE MAHZUR OLMAYAN HALLER
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3. Abdullah b. Ömer'den: Diyorlar ki: «def-i hacete oturduu-
nuz zaman kbleye ve Beytülmakdise kar dönmeyiniz.» Ben bir

defasmda evimin damna çkmtm, Resulullah'n (s.a.v.) iki ker-

piç üzerine çktm ve Beytülmakdis'e kar da dönmü olarak

def-i hacet yaptn gördüm.

Daha sonra: «Her halde sen de uyluklar üzerine yatarak na-

maz klanlardansn.» dedi. Ben de: «Vallahi bilemiyorum.» diye

karlk verdim.

imam Mâlik, uyluklar üzerine yatarak namaz klmay, sec-

deye varld zaman dizleryerde iken vücudu uyluklardan ayr-
madan tamamen yere ve uyluklar üzerine yaptrmak eklinde
tarifetmitir. 2

\

(2) Buhari, Vudû, 4/12; Müslim, Taharet, 2/61; afiî, Risale, no: 812.

Ayrca bkz. eybanî, 277.
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4. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) kble tarafndaki

duvarda tükürük görmütü, hemenonu kazd. Sonra da cemaate
dönerek:

«—Namaz klarken kble tarafna tükürmeyiniz. Çün-
kü namaz klarken Allah Teâlâ'nn huzurunda saylrs-
nz.» buyurdu. 3

5. Resûlullah (s.a.v.)'in zevcesi Hz. Âie'den: Resûlullah
(s.a.v.) kble tarafndaki duvarda tükürük (balgam) görmütü,
onu hemen kazd.4

(3) Buharî, Salât, 8/33; Müslim, Mesacid, 5/50, Ayrca bkz. eybanî, 281.
(4) Buharî, Salât, 8/33; Müslim, Mesacid, 5/52.

MUVATTA, CJ, F.22
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4. KIBLEYLE LGL ÇETL RVAYETLER
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6. Abdullah b. Ömer anlatyor: Halk sabah namaznda Kuba
mescidinde iken biri gelerek:

«— Bu gece Resûlullah' a (s.a.v.) bir ayet gelmi, bundan sonra
Kabe'ye dönmesi emredilmi, siz de oraya yönelin dedi. 0 srada
am'a (Kudüs'e) yönelmilerdir. Bunun üzerine hemen yönlerini
Kabe'ye doru döndüler.5

: jî asi î 4lJl çi & ,^ ç*^ ^ , ^ ^J^j - V

7. Saîd b. Müseyyeb'den: Resûlullah (s.a.v.), Medine'ye hicret
ettikten sonra alt ay kadar namaz Beytü'l-Makdis'e (Kudüs'e)
doru dönerek kld. Daha sonra Bedir harbinden iki ay kadar ön-
ce kble Kâ'beye çevrildi. 6

$M U : JIÎ ytUîl c£ ^ i>\ ijM & . dJ> ^ ^'u*. - A

8. Ömer b. Hattab'dan: «Yüzünü Beytullah'a kar dönmek
artyla dou ile bat aras hep kbledir.»

(5) Buhari, Salât, 8/32; Müslim, Mesâcid, 5/13; afiî, Risale, no: 365, Ayrca bkz.
eybanî, 283.

(6) et-Temhîd'de denir ki: Muvatta'da mürseldir. el-Bera hadisiyle manaca
müsned gelmitir.

î, Salât, 8/31; Müslim, Mesâcid, 6/12; afiî, Risale, no: 366.



5. MESCD-t NEBEVNN KUTSYET

9. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur:
«Benim bu mescidimde klnan bir rekât namaz, Mescid-i
Haram hariç dier bütün mescitlerde klnan bin rekât na-
mazdan daha efdaldir. 7

10. Ebu Hüreyre'den veya8 Ebû Saîd el-Hudrî'den: Resûlullah
(s.a.v.) öyle buyurmutur: «Evimle minberim aras cennet
bahçelerinden bir bahçedir. Minberim ise Havz'mn üze-
rindedir.»

d &&*j^d $3> & <jZ J <£) j£ & , Sto ^'o^j - t*

11. Abdullah b. Zeyd el-Mâzini'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle
buyurmutur: «Evimle minberimin aras, cennet bahçele-
rinden bir bahçedir.»9

(7) Buharî, Salatfî Mescidi Mekke ve'l-Medîne, 20/1; Müslim, Hacc, 15/505.

(8) bn Abdilber der ki: "Muvatta ravileri, bu ekilde ravi adn üpheli olarak ri-

vayet etmilerdir."

Ebu Hüreyre'den rivayet etmilerdir.

(9) Buharî, Salât fi Mescidi Mekke ve'l-Medîne, 20/5; Müslim, Hacc, 15/501.
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6. KADINLARIN CAMYE NAMAZA GDEBLMES

12. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-
mutur: «Allah'n cariyelerinin, (yani kadnlarn) Allah'n
me çillerine gitmelerine engel olmaynz.»10

13. Büsr b. Saîd'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur:
«Bir kadn yats namazna giderken güzel kokular sürün-
mesin.»11

" - « - - ' *

14. Amr b. Nüfeyl'in Zeyd'den olan torunu Ömer b. Hattab'n
hanm Âtike'den: Ömer b. Hattab dan mescide gitmek için izin is-

tedim. Hiç cevap vermeden sustu. Ben kendi kendime: «Vallahi

gitme deyinceye kadar gideceim.» dedim. O da «gitme» demedi.

(10) Buharî, Cum'a, 11/13; Müslim, Salât, 4/136.

(11) Bu, mürseldir. Abdullah'n kars Zeyneb, mevsul yapmtr.
Müslim, Salât, 4/142.
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15. Abdurrahman'n kz Amre'den: Hz. Peygamber'in hanm
Hz. Aie: Eer Resûlullah (s.a.v.) kadnlarn güzel kokular
sürünüp mescide gittiklerini büse srail oullar kadnlarnn
mescide gitmekten men olunduklar gibi o da onlara engel olurdu
dedi.

Hadisin râvisi Yahya b. Saîd der ki: Amre'ye;

«— îsrâil oullan kadnlar mescidlerden menedilmiler mi-
dir?» diye sordum.

«— Evet.» dedi.12

(12) Buhar, Ezan, 10/163; Müslim, Salftt, 4/144.
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L KUR'AN-I KERM E EL SÜREN KMSENN ABDESTL
OLMASI

*

.1. Abdullah b. Ebî Bekir b. Hazm'den: Resûlullah'n (s.a.v.)

Amr b. Hazm'a yazd mektupta öyle denilmekte idi: «Kur'ân-
Kerim'e temiz olanlann dnda hiç kimse el süremez.»1

îmam Mâlik konu ile ilgili olarak öyle der: Abdesti olmayan
kimse ne kabndan ne de baka bir eyi eline klfyapt
fa dokunamaz. Çünkü abdestsiz olarak Kur'an'a
halinde onu kirletme ihtimali vardr. ayet abdestsiz
Kur'an'a el sürmek caiz olsayd mushafin dna geçirilen baka
bir kap vastasyla ona dokunmak ho karlanabilirdi. Fakat
Kur'ân- Kerim'e hürmet ve tazim için ab lestsiz olann ona el

(1) îbn Abdilber der ki: "Bu hadisin mürsel oluunda, Malikten ihtilaf yoktur.

yi bir yolla müsned olarak da rivayet edilmitir. Bj mektup, siyer bilginle-
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sürmesi ho karlanmamtr.

îmam Mâlik baka bir sözünde öyle der: «Kur'ân- Kerime
sadece abdesti olanlar dokunabilir.» (Vâka: 56/79)ayet-i kerime-

M 'Aoese ve tevalla' süresindeki Cenab- Allah'n u sözlerinin tef-,

sri durumundadr: «Dikkat et Kur'ân âyetleri* bifier.öüttür-
ler, dileyenler onlar kabul eder. Kur'ân kutsal klnm,
yüceltilmi, temiz sahifeler üzerinedir, iyi kimseler, sayg-
deer elçilerin eliyle yazlmtr.» (Abese, 80/1 1-16)2

(2) eybanî, 297.



347

2. ABDESTSZ OLARAK DA KURAN OKUNABLMES

2. Muhammed b. Sîrîn'den: Ömer b. Hattab, Kur'an okuyan
bir topluluun arasnda bulunuyordu. Bu arada def-i hâcet için

oradan ayrld sonra dönüp geldi, tekrar Kur'an okumaya balad.
Bunun üzerine adamn biri:

«— Mü'minlerin emîri! Abdestin olmad halde Kur'an oku-

yorsun!» dedi. Hz. Ömer:

«— Sana bu fetvay kim verdi? Müseyleme mi?» cevabm ver-

di.
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3. KURANIN HZPLERE AYRILARAK OKUNMASIYLA
LGL RVAYETLER

3. Ömer b. Hattab'dan: Kur'an- Kerim den geceleri okumay
âdet edindii ksm bir gece okuyamayan onu sabah namaz ile

öle namaz arasndaki vakitte okursa, hem alkanlm bozma-
m, hem de geceleri Kur'an okuma âdetini zamannda yerine ge-

tirmi saylr.3

(iJJU ^^-J i Jlî» . oliM Uûi . o~-jl*- « o^- u?

4. Yahya b. Saîd'den: Ben ve Habban'm torunu Muhammed b.

Yahya oturuyorduk. Muhammed adamn birini çararak:

«— Babandan duyduunu bana da söyle:» dedi.

Adam: «Babam unlar anlatt!» diyerek babasnn anlattkla-

rm nakletti:

«Zeyd b. Sabit'e gittim. Ona Kur'an- Kerim'in bir haftada hat-

medilmesi konusunda ne düündüünü, sordum. Zeyd: yi olur/

dedi ve ilave etti: 'Fakat bana kalrsa onbe veya on günde bir ha-

tim yapmak daha iyidir/ «Niçin dersen', dedi hemen ben 'niçin', di-

ye sordum. Zeyd u cevab verdi: *Her âyet üzerinde iyice düüne-
bilmek ve âyet sonlarnda gerei kadar durabilmek için.'»

(3) Müslim, Salâtul-Musafirîn, 6/ 142. Ayrca bkz. eybanî, 168.
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4. KURAN I KERM LE LGLDER RVAYETLER

5. Ömer b. Hattab'dan: Hzam'n torunu Hiam b. Hakîm'in

Furkan sûresini Resûlullah'n (s.a.v,) bana örettii ve benim
okuduum gibi okumadn gördüm. Neredeyse bu yüzden ona
çkacaktm. Namazdan çkncaya kadar bekledim. Sonra cübbe-

sinden tutarak onu Hz. Peygambere kadar götürdüm. Resûlul-

lah'a (s.a.v.):

«— Ya Resûlallah! Bu zat Furkan sûresini senin bize okudu-

un gibi okumuyor.» dedim. Resûlullah (s.a.v.):

«— Onu brak!» dedi ve Hiam'a:

«—Oku bakaym Hiam!» buyurdu. Hiam bildii gibi oku-

du. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):

«— Böyle nazil oldu.* buyurdu. Daha sonra bana:

«— Sen de oku!» dedi. Okudum.

«— Böyle de nazil oldu. Bu Kur'an yedi harf üzerine na-
zil oldu. Onun için kolaynza gelen ekilde okuyunuz.» bu-

yurdu. 4

(4) Buharî, Husûmât, 44/4; Müslim, Saîâtul-Musafirîn, 6/271; afiî, Risale, no: 752.
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6. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmu-
tur:

h örenen kimse bal devenin sahibi
Eer devesine göz kulak olursa ona sahip olur, ayet onu

çeker gider.»5

o4*j '^i < cr^ • >i . ^>i âL^L jL ^ û>i

»

7. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ei Hz. Aie'den: Haris b. Hiam,
Hz. Peygambere kendisine vahyin nasl geldiini sordu. Resûlul-
lah (s.a.v.) da:

«— ...Bazen çan sesi eklinde gelir. Bana en zor geleni de bu-

dur. Ses kesildii zaman ben vahyedilen eyi iyice anlam olur-

dum. Bazen de melek insan ekline bürünerek bana vahyi getirir;

bu durumda melek, (Cebrail) benimle konuur ve ben söyledikle-

rini iyice örenirdim.» cevabn verdi.

Souk bir gecede Hz. Peygambere vahiy geldiini gördüm.
Vahyi alma durumundan kurtulunca baktm ki aln damar çatla-m gibi ter akyordu. 6

(5) Buharî, Fedâilu'l-Kur'an, 66/23; Müslim, Salâtu'l-Musafirîn, 6/226, Ayrca
bkz. eybanî, 174.

ite Kur'an örenen kimsenin durumu da böyledir. Örendiini tekrar eder-

se unutmaz.tekrar etmezse babo braklan deve misali unutur gider.

(6) Buharî, Bedu'l-Vahy, 1/2; Müslim, Fedâil, 43/87.
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8. Hiam b. Urye babasndan naklediyor: 'Abese ve tevellâ'

sûresi Abdullah b. Ümmi Mektum'la ilgili olarak nazil olmutur.
Bu olay öyle cereyan etti: Abdullah, Hz. Peygambere geldi.

«— Ya Muhammedi Yanna gelebilir miyim?» dedi. O srada
Resulullah'n (s.a.v.) yannda müriklerin ileri gelenlerinden biri
vard. Bunun üzerine Peygamberimiz, Abdullah' duymazdan ge-
lerek kafasm öbür tarafa çevirdi ve yamndakine hitaben:

«— Falann babas! Söylediklerimi kabul etmekte zor-
luk mu görüyorsun?» buyurdu. Adam:

«— Tanrlara aktlan kanlar hakk için söylediklerini kabul
etmekte bir zorluk görmüyorum...» diye karlk verdi. Bunun
üzerine «Yanna âmâ biri geldi diye peygamberyüzünü asp
çevirdi...» mealinde balayarak devam eden Abese sûresi nazil
oldu.7

1*4 o* £ «ta y <J & . p çi JÜ ¥ « * «r«* - *
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(7) Tirmizî (Tefsir, 44/80), mevsul olarak rivayet eder.
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9. Zeyd b. Elem babasndan naklediyor: Resûlullah (s.a.v.)

Hudeybiye seferine çkt zaman Ömer b. Hattab da kendisiyle

beraber yürüyordu. Ömer herhangi bir meseleyle ilgili bir ey sor-

du. Peygamberimiz cevap vermedi. Sonra Ömer (r.a.) tekrar sor-

du. Yine cevap vermedi. Üçüncü defa yine sordu, bu sefer de cevap
vermeyince Ömer kendi kendine:

«— Anan yokluuna yana Ömer! Resûlullah'a (s.a.v.) tam üç
sefer soru sordun, hiç birinde sana cevap vermedi.» diye söylendi.

Daha sonrasm Hz. Ömer öyle anlatyor: «...Bunun üzerine deve-
mi sürerek halkn ta önüne kadar ilerledim. Bu olayla ilgili hak-
kmda te'dip edici herhangi bir âyet inmesinden de korktum. Çok
geçmeden bana seslenen bir çlk duydum. Korktuum bama
geldi, diyerek hemen Resûlullah'n (s.a.v.) yanma vardm. Selam
verdim. Resûlullah (s.a.v.): «Bu gece bana bir sûre nazil oldu.
(Benim için üzerine günein doduu her eyden (dünya-
dan) daha deerlidir.» buyurarak Fetih sûresini okudu.8

• . ..«i--, i, , »-o- -. * 1-

10. Ebû Saîd'den: Resûlullah'n (s.a.v.) öyle buyurduunu
duydum: «Aranzdan öyle bir grup çkacak ki onlarn namazlar
yannda siz kendi kldnz namazlar, onlarn oruçlar yannda
kendi oruçlarnz, amelleri yannda da kendi amellerinizi azm-
sayacaksnz. Onlar Kur'an okuyacaklar fakat kalpten okumadk-
lar için boazlarndanaa geçmeyecek; okun yaydan çkt gibi

onlar da dinden çkacaklar. Ok demirine bakarsn, kan izigöre-

mezsin, okun gövdesine bakarsn bir ey göremezsin. Okun yelesi-

zine (ucuna) kan bulap bulamadnda üphe edersin.9

(8) Buharî, Megazî, 64/35.

(9) Buhar, Fedâilu'l-Kuran, 66/36; Müslim, Zekât, 12/148.
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11. mam Mâlik'den duyduuma göre Abdullah b. Ömer, Ba-
kara sûresini örenmek için üzerinde tam sekiz sene durmutur.10

(10) Abdullah b. Ömer, bütün dier ashab kiram gibi sûre içindeki emirlerin ta-

mamn yaaynda tatbik etmedikten sonra o sûreyi örendiini kabul et-

mezdi.

MUVATTA, C.I. F.23
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5. TLÂVET SECDESYLELGL RVAYETLER
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12. Ebû Seleme b. Abdurrahman'dan: Ebû Hüreyre bize îni-
kak sûresini okudu ve tilavet secdesi yapt. Secdeden sonra cema-
ata Resûlullah'm (s.a.v.) da burada tilavet secdesi yaptm nak-
letti.11

» * ** *

13. îbn Ömer'in azatls Nafî', Msrl birinden naklediyor:
Ömer b. Hattab, Hac sûresini okuyarak iki tane tilavet secdesi
yapt, daha sonra da öyle dedi: «Bu sûrenin fazileti, iki secdeyle
daha da artrld.»12

.> & <ll i£ 4| : Jlî 'aÎÎ •^?
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14. Abdullah b. Dinar'dan: Abdullah b. Ömer'in Hac sûresini
okuduu zaman iki tane tilavet secdesi yaptm gördüm.13

(11) Buharî, Sucûdu'l-Kur'an, 17/7; Müslim, Mesacid, 5/107. Ayrca bkz.
eybanî, 267.

(12) eybanî, 269.

(13) eybanî, 270, 271.
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15. îbn ihab, AVac'dan naklediyor: Ömer b. Hattab «Ve'n-
necmi iza heva» sûresini okudu ve tilavet secdesi yapü. Sonra kal-

karak dier sûreyi de okudu.14

j^îJ yi . h& feii oî^î»^ Jl jfti : "m ji

•

(14) eybanî, 268.
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16. Hiam b. Urve babasndan naklediyor: Ömer b. Hattab cu-

ma günü minberde Nahl sûresini okudu. Bunun üzerineaa ine-

rek cemaatle beraber tilavet secdesi yapt. Dier cuma günü ayn
yeri tekrar okudu. Cemaat tilavet secdesine hazrlanrken:

«—Ar olun, Cenab Allah bu secdeyi yapp yapmamay bi-

zim isteimize brakt.» diyerek tilavet secdesini yapmad ve ce-

maate de yaptrmad.15

îmam Malik öyle der: îmam minberde iken secde âyeti okur-

sa hemen inip tilavet secdesi yapmas gerekmez. (Daha sonra min-
berdeki vazifeyi ifa ettikten sonra inince secdesini yapar.)

îmam Malik Kur'an'daki secde saysyla ilgili olarak da öyle
der: Bize göre Kufan' Kerimde yaplmas vacip olan secdelerin

says onbirdir. Mufassal sûrelerde (ksa ayetli sûreler) yaplmas
vacip olan secde yoktur.

Tilavet secdesinin vakti ile ilgili olarak da öyle der: Sabah ve
ikindi namazlarnn farzndan sonra tilavet secdesi yapmak uy-

gun deildir. Çünkü Resûlullah (s.a.v.) sabah namaznn farzn-
dan sonra güne iyice yükselinceye kadar ve ikindinin farzndan
sonra güne batncaya kadar namaz klmay yasaklamtr. Sec-

de de namaz gibidir. Onun için bu iki vakit içinde secde âyeti olan
bir yeri okumak uygun deildir.

e, «Biri secde âyetini okusa bunu da âdet
linlese kadnn tilavet secdesi yapmas gerekir mi?» diye

soruldu, imam Mâlik u cevab verdi:

«— Ne kadn, ne de erkek abdestli olmadkça tilavet secdesi

yapamazlar.»

îmam Mâlike öyle bir soru daha soruldu: Bir kadn secde
âyeti okurken yannda bulunan bir erkek de bunu duysa.adamn
kadnla beraber secde yapmas gerekir mi?

mam Malik bu soruya da öyle cevap verdi: Erkein kadnla
beraber tilavet secdesi yapmas gerekmez. Çünkü bir grubun bir-

likte tilavet secdesi yapabilmeleri için hepsinin de erkek olmalar
lâzmdr. Ancak o takdirde birini imam yapp beraberce, okunan
tilavet secdesini yaparlar. Bir kimse uymad imamn okuduu
secde âyetini dinlese bile onunla beraber okunan bu tilavet secde-

sini yapmaz.

(15) Buhar, Sucûdu'l-Kur'an, 17/10.
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6. HLAS VE MÜLK (Tebareke) SÛRELERN
OKUMANIN FAZLET
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17. Ebû Saîd el-Hudrî'den: Bir adamn 'Kul huvallahü ehad'
sûresini tekrar tekrar okuduunu gördüm. Hemen ertesi gün
Resûlullah'a (s.a.v.) giderek durumu anlattm. Çünkü adam oku-
duunu âdeta azmsyordu. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.)

öyle buyurdu: «Kuvvet ve iradesi sayesinde yaadm Al-
lah'a yemin ederim ki bu sûre fazilet bakmndan Kur'an'm
Üçte birine denktir.»

3Aj .
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18. Ebû Hüreyre anlatyor: Resûlullah (s.a.v.)'la beraber yü-
rüyordum. Bir ara Hz. Peygamber 'Kul huvallahü Ehad* sûresini

okuyan bir ses duydu ve «farz oldu» buyurdu. Ben:

«— Ne farz oldu ya Resûlallah?» diye sorunca:

(16) Buharî, Fedâilu'l-Kur'an, 66/13. Ayrca bkz. eybanî, 172.
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«— Cennet!» buyurdu. Bunun üzerine ben gidip okuyan ada-
ma müjdeyi vermek istedim, fakat Resûlullah'la (s.a.v.) beraber
yemek yeme frsatn kaçracamdan korktum. Onun için Hz.
Peygamberle yemek yemeyi tercih ettim. Daha sonra adam ara-
dm, fakat onu yerinde bulamadm, gitmiti.17

19. Avfn torunu Humeyd b. Abdurrahman'dan: îhlâs sûresi
Kur'ân'n üçte birinin faziletine denktir. 'Tebarekellezi bi
yedihilmülk, sûresi ise kyamet günü, dünyada iken onu çok çok
okuyann tarafnda yer alr ve Allah Teâlâ'nn gazabmn önlenme-
si için çalr.

(17) Tirmizî, Sevabu'l-Kur'an, 42/11.
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7. ALLAH TEALA YI ZKRETMENN FAZLET

• y^j jZJc Jai. aJ c-il^ . i£i 3U ^ . Jjo* J* j*j iUJ' *îj

'
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20. Ebû Hüreyre anlatyor: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-

mutur: «Kim günde yüz defa, Allah'tan baka ilah yoktur,
onun ei ve benzeri de yoktur. Mülk onundur, hamd ona
mahsustur. O her eye kadirdir, derse on tane köle azat et-

mi kadar sevap ahr, defterine yüz iyilik yazlr, yüz tane
de kötülüü silinir. Bu dua kyamet günü onu eytanlar-
dan koruyan bir smakrolur. Bu duay günde o kiiden da-

ha fazla okuyanlar hariç hiçkimse bundan daha üstün bir
amelle kyamet yerine gelemez.»18

21. Ebû Hüreyre anlatyor: Her kim günde yüz defa «Allahm
seni noksan sfatlardan tenzih eder ve sana hamdederim» derse

deniz köpükleri kadar günah olsa affedilir.
19

(18) Buharî, Bedu'l-Halk, 59/11; Müslim, ez-Zikr ve'd-Dua, 48/28.

(19) Buharî, Du'avât, 80/65; Müslim, e^-Zikr ve'd-Dua, 48/28.
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Ji »LU ^ « 0\ jui J ^> 4» J c jOfc ^ ^tfi*, - YY
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22. Ebû Hüreyre'den: Kim her namazdan sonra otuz üç defa
«Sübhanallah», otuzüç defa «elhamdülillah», otuztiç defa «Allahü
ekber» der ve «Allah'tan baka ilah yoktur, onun ei ve benzeri de
yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her eye kadirdir»
diyerek yüzü tamamlarsa deniz köpükleri kadar günah da olsa

affedilir.20

. <
vj ü> Vi . vj âj vj

23. Saîd b. Müseyyeb'den: el-Bâkyatüssalihâtü «bâkî kalacak
yararl ameller»21 ayetinden kastedilen ebedi kalacak yararl
amel, kulun 'Allahü ekber, sübhanallah, lâ ilahe illallah velâ hav-
le velâ kuvvete illâ billah' demesidir.

.ite ^ ^ >j -^ ^ urjîj \ ^ i^jtj , ^
t^ f^j ,£Û |^ # £^ P

24. Ziyad b. Ebî Ziyad'dan: Ebüdderdâ':

«— Size amellerinizin en hayrlsn, derecelerinizi en fazla
yükseltecek olann, Allah katnda en temiz olanm ve sizin için

(20) Müslim, Mesâcid, 5/146 (mertti olarak).

(21) Kehf sûresi: 18/46.
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altn ve gümü infak etmekten, dümannzla muharebe meyda-
nnda karlap boyunlarn vurmanzdan ve onlarn da sizin

boyunlarnz vurmasndan daha hayrl amelleri haber vereyim
mi?» dedi. Ashab:

«— Evet.» deyince:

«— Allah Teâlâ'y zikretmektir,» dedi.

Abdurrahman'n babas Muaz b. Cebel: «Âdem olunun Al-
lah' zikirden baka yapaca hiç bir amel onu Allah'n azabndan
kurtaramaz.» dedi.22

yy $i » $ 4i jjLj J-î sj & : # s ^ Sal & « «J

fjfcsi pi - : « $ A tcââ UE , ^ S-ji? i&L rou . aidi

25. Rifaa b. Raf' anlatyor: Resûlullah'n (s.a.v.) ardnda na-
maz klyorduk. Resûlullah (s.a.v.) rükûdan kalknca «semiallahü
limen hamideh» dedi. Arkadan baka bir adam da «Rabbena Vele-
kel hamd, hamden keîre»,tayyiben, mübareken fîhi = Ey bizim
rabbimiz bol bol, riyadan arnm ve mübarek hamd sana mahsus-
tur,» dedi. Namazdan sonra Resûlullah (s.a.v.):

«— Biraz önce onu söyleyen kimdi?» diye sordu. Adam:

«— Bendim ya Resûlallah! dedi. Bunun üzerine Resûlullah
(s.a.v.) öyle buyurdu: «Otuz küsur melek gördüm, hepsi de
bunu önce yazabilmek için kouuyorlard.»23

(22) Tirmizî, Da'avât, 45/6 (merfu olarak); bn Mace, Ebed, 33/53.

(23) Buharî, Ezan, 10/126.



362

8. DUA LE LGL RVAYETLER

0 '

26. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur:
«Her peygamberin ettii müstecâb bir dua vardr. Ben de
duam —öbür dünyada ümmetime efat etmem için— ahi-
rete brakmak istiyorum.»24

Jl ^1 « , '0 J^j . z\g*%\ ^Jj| „ :

>. Saîd'den: Duyduuna göre Peygambe:
L: «Ey sabahlar yaratan, geceyi uyumak için

eden, günei ve ay belli bir hesaba göre idare eden Alla-
hm, borcumu ifa etme imkân ver, beni fakirlie düçar kl-
ma, kulam, gücümü ve kuvvetimi senin yolunda gitmek-
ten hissedar eyle.»26

28. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.

Dua ettiiniz zaman;

(24) Buharî, Da'avât, 80/1; Müslim, man, 1/334.

(25) îbn Abdilber der ki: "Bu hadisin ne senedinde, ne de metninde, Malik'in ra-

vileri ihtilafetmemitir." Mürsel bir hadistir. Müslim b. Yesar, tahiniden-
dir.
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«— AUahm dilersen beni affet, Aliahm dilersen bana
merhamet et!» demeyin. Çünkü Cenab Allah dilediini yapmak-
ta serbesttir, kimse onu zorlayamaz.» 26

29. Ebû Hüreyre naklediyor: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-
mutur: «Sizden biri, dua ettim de kabul olmad, diyerek
acele etmedii müddetçe duas kabul olur.»27

jga Ji'?ö 5? < J&g Jgtf % i I*î git '4Ai$ • ?ü& *l&
(üJLj & î aî £ Jjh IM î#?

30. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur:
«Rabbimiz her gece, gecenin son üçte birinde rahmetiyle
dünya üzerine tecelli ederek:

«— Kim dua ediyor, hemen kabul edeyim, kim bir istek-

te bulunuyor hemen vereyim, kim af diliyor hemen onu af-

fedeyim?» buyurur.»28

*M ci ^!>: ûî ^rr^ *' Lft & < -

«

tigS Lf cJÎ .^*\2 ^fv«ALa<i. ^ dblîl^j . Saik,

. L J*
31. Muhammed b. ibrahim b. Haris et-Teymî anlatyor:

Mü'minlerin annesi Hz. Âie öyle anlatt: «Resûlullah'n (s.a.v.)

yannda uyuyordum. Gece bir ara yatakta olmadn hissettim,

elimle öyle bir yokladm, elim ayaklarna dedi. Secdede idi ve

(26) Buharî, Da'avât, 80/21 ; Müslim, ez-Zikr ve'd-Dua, 48/9.

(27) Buharî, Da'avât, 80/22; Müslim, ez-Zikr ve'd-Dua, 48/90.

(28) Buharî, Da'avât, 97/35; Müslim, Salâtu'l-Musafrîn, 6/168.
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öyle dua ediyordu: «öfkenden rzana, cezandan affnas-
nrm. Senden yine sana snrm. Ben seni hakkyla öv-
mekten âcizim, sen kendini nasl bir övgüye lâyk görüyor-
san öylesin.»29

32. Talha b. Ubeydillah b. Kerizden: Resûluilah (s.a.v.) öyle
buyurmutur: «Dualarn en efdali Arafat'ta yaplandr. Be-
nim ve benden önceki peygamberlerin yapt en faziletli

dua da udur:

*-— Allah'tan baka ilah yoktur, o her bakmdan tektir,

orta ve benzeri yoktur.»30

33. Abdullah b. Abbas'tan:u duay Resûluilah (s.a.v.) asha-
bna Kur'an'dan bir sûre öretir gibi öretirdi: «Allahm cehen-
nemin azabndan sana snrm. Kabir azabndan sana s-
nrm. Deccal'in imtihanndan, dünya ve kabir fitnesin-

den sana snrm.»31

(29) îbn Abdilber der ki: "Malik'in ravileri mürsel oluunda ihtilaf etmemitir.
el-A'rec -Ebu Hureyre- Aie senediyle müsneddir.
Müslim, Salât, 4/222.

(30) Tirmizî, Da'avât, 45/122 (Amr b. uayb -babas- dedesi senediyle merfu
olarak).

(31) Müslim, Mesâcid, 5/134.
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iüj . ^vj oiilu p* i , iüj . j>5% ç^a -J c . adli
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34. Abdullah b.Abbas'tan: Resûlullah (s.a.v.) gece yars na-
maza kalkt zaman öyle dua ederdi: Aliahim hamd sana
mahsustur. Sen yerlerin ve göklerin nurusun. Hamd sana
mahsustur. Yeri, göü idare eden sensin, hamd sana mah-
sustur. Sen yerlerin, göklerin ve her ikisinde bulunanlarn
rabbisin, sen haksin, sözün haktr, va'din haktr, sana ka-
vumak da (ölümden sonra dirilmek) haktr. Cennet
haktr, Cehennem haktr, Kyamet haktr; mutlaka olacak-
tr. Allahm sana teslim oldum, sana iman ettim, sana gü-
vendim, sana balandm, senin verdiin bilgiyle düma-
nmla mücadele ettim ve senin emirlerine göre hükmettim.
Gizli ve aikâr yaptm ve yapacam günahlarm affet.
Sen benim ilahmsn, senden baka ilah yoktur.»32

: Jlî « dL£ J> J*j£<* 4* C -l j£ « j*ÜU - TO

. ^>.îi : Jlî . j£ rcJS î 4si Jj,
lîâ ^Jl ÜI U dy!b

:

J» : UÖ
Uij\ l^UÎ .^^ . ^\ IJü^ j^; V btU* : ÜS

. cJCuo JÜ , 1^1* . [t-'N J^d ^ uv

(32) Buharî, Teheccüd, 19/1; Müslim, Salâtu'l-Musafrîn, 6/199.
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35. Cabir b. Atîk'in torunu Abdullah b. Abdullah anlatyor:

Abdullah b. Ömer, Medine köylerinden birinde Muaviye oullar
yurduna urad. Onlara:

«— Resûlullah (s.a.v.) bu mescidinizde nerede namaz kld bi-

liyor musunuz?» diye sordu. Ben kendisine:

«— Evet biliyorum.» diyerek bir köeyi gösterdim. Bu sefer:

«— Orada yapt üç duamn ne olduunu biliyor musun?» de-

di. Ben:

«— Evet,» deyince:

«— Peki söyle öyleyse,» dedi. Ben:

«— Dümanlarn kendilerine kar galip gelmemesi, Cenab
Allahm ktlk ve açlkla terbiye etmemesi, hususunda dua etti. Bu
ikisi verildi. Aralarnda nifak sokup birbirlerine dümemeleri için

dua etti, fakat bu, kabul edilmedi» deyince:

«— Doru söyledin, diye mukabele etti.

Ibn Ömer'den: Fakat adam öldürme mü'minler arasnda k-
yamete kadar asla son bulmayacaktr.33

»t - M. , t ,

36. Zeyd b. Elem öyle derdi: Her dua eden kimse u üç du-

rumdan birinde bulunur: Ya duas kabul edilir, ya ileride kabul
edilir, ya da yapt dua günahlarna kefaret olur. 34

(33) Sa'd b. Ebî Vakkas'tan merfuu olarak gelmitir.

Müslim, Fiten, 52/30.

(34) tbn Abdilber öyle der: Bu tür rivayetler rey ve içtihatla olmaz, mutlaka Hz.

Peygamberden iitilmitir.
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9. DUA EDERKEN YAPILACAK LEMLER

37. Abdullah b. Dinar'dan: Ben dua ederken ellerimin par -

maklaryla da iaret ediyordum, Abdullah b. Ömer beni böyle gö-

rünce parmaklarmla iaret etmeme engel oldu. 35

38. Yahya b. Saîd'den: Saîd b. Müseyyeb ellerini yukar doru
kaldrarak: «Vefat eden kiinin geride kalan çocuunun duas sa-

yesinde onun derecesi yükselir.» derdi.36

39. Hiam b. Urve babasndan naklediyor:u ayet37 dua hak-
knda nâzil oldu:37 ^

«

—

Namazda sesini yükseltme, çok da alçalttna. Bu iki-

sinin arasnda olsun. »

Yahya'dan: imam Mâlik'e farz namazlarda dua yaplp yapl-
mayaca soruldu. O da «Yaplmasnda bir mahzur yoktur» dedi.

(35) Ebu Hureyre'den merfu olarak gelmitir.

Tirmizî, Da'avât, 45A04; Nesaî, Sehv, 13/37.

(36) bn Abdilber öyle der: Bu gibi rivayetler rey ve içtihatla bilinemezler, onun
için baka bir yerde hadis olarak mutlaka zikredilmitir.
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40. îmam Mâlik'ten: Duyduuma göre Resülullah (s.a.v.) öy-
le lüa edermi: «Allah'm! Senden hayrh iler yapmay, kö-
t lükleri terk etmeyi, dükünleri sevmeyi dilerim. Insan-
h r arasnda fitne çkmasn murat ettiin zaman fitneye
karmadan benim ruhumu kendine kavutur.»38

J\M# & * * M â\ ti i s m & - i\

41
. îmam Mâlik'ten: Resülullah (s.a.v.) öyle buyurmutur:

«Her kim insanlar hidayete (doru yola) çarrsa, ona
tabi olanlarn ecri kadar ecir alr. Kendisine verilen bu se-
vap, ötekilerin sevabndan hiçbir ey eksiltmez. Herkim de
bir sapkla çarrsa, buna tabi olanlarn günah kadar
kendisine de günah verilir. Bu, onlarn günahlarndan hiç-
bir ey eksiltmez.» 39

42. îmam Mâlike Abdullah b. Ömer'in öyle dua ettii nakle-
dilmitir: «Allah'm! Beni muttekîlerin klavuzlarndan eyle.»

(38) Bir hadis içinde, bn Abbas'tan merfu olarak gelmitir. Tirmizî, Tefsir,

44/38.Buharî, Da'avât, 80/17.

(39) Ebu Hureyre'den merfu olarak gelmitir.

Müslim, tim, 47/16.

Faydal iler yapmaya vesile olanlar faydal ileri yapanlar kadar ecir ve
sevap alrlar. Kötülüe vesile olanlar da kötülüü bizzat yapanlar kadar
günah kazanr. yilik ve kötülük yapanlarn alacaklar karlklar, iyilii

ve kötülüü bizzat yapanlarn alacaklar karlklar asla eksiltmez
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43. mam Mâlik e nakledildiine göre Ebuderdâ gece yans
kalkar ve öyle dermi: «Gözler uykuda, yldzlar batm, halbuki
sen dipdirisin ve yerlerin göklerin ayakta durmasm salyor-
sun.»

MUVATTA, C.I, i'\24
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10. SABAH VEKND NAMAZLARINDAN SONRA NAFLE
KILINMASI

^> . l^Ü yj>J Li3 13li . l&lî Lîlj 3Ü . l#lî ojil s -s . î#î

44. Abdullah es-Sunâbihî'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-
mutur: «Güne doarken eytan da onunla beraberdir.
Güne yükselince eytan ondan ayrlr. Sonra güne tam
tepeye geldii zaman eytan tekrar günele beraber olur.
Güne tam tepeden ayrlnca eytan da ondan ayrlr. Gü-
ne bataca zaman eytan onunla tekrar birleir, batnca
da ayrhr.» ite bunun için Resûlullah (s.a.v.) bu üç vakitte nafile

namaz klmay yasaklamtr.40

. d
LrS- ö^UI « Lr^J'

45. Hiam b. Urve babasndan naklediyor: Resûlullah (s.a.v.)

öyle buyurmutur: «Güne doarken iyice douncaya kadar
klacanz namaz erteleyin. Batmaya balaynca da ta-

mamen batncaya kadar namaznz erteleyin.»41

(40) Nesaî, Mevakît, 6/31; îbn Mace, Îkametu's-Salât, 5/148; afiî, Risale, no:

874.

(41) Buhar, Mevakîtu's-Salât, 9/30 (Mevsul olarak); Müslim, Salâtu'l-

Musafirîn, 51/291.
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46. Alâ b.Abdurrahman anlatyor: Öleden sonra Enes b.
Mâlikn yanna gitmitik. Enes biz varnca hemen kalkarak ikin-
di namazm kld. Namazn bitirince erken kldm kendisine
söyledik. O da niçin böyle erken kldn anlatarak öyle dedi:
Resûlullah'n (s.a.v.) öyle buyurduunu duydum: «O, münafk-
larn namazdr! Otururlar, otururlar tam güne batarken;
eytan günele beraberken kalkar alel acele, çabucak dört
rekât namaz klarlar. Vakit dar olduu için de tebihleri
yerine getiremezler.»42

47. Abdullah b. Ömer, Resûlullah'n (s.a.v.) öyle buyurduu-
nu naklediyor: «Sabah namazn klmak için günein doma-
sn, ikindiyi klmak için de batmasn beklemeyin.»43

\
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48. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.), ikindinin farzndan
batncaya kadar, sabahn farzndan sonra da güne

a kadar nafile namaz klmay yasaklamtr.44

(42) Müslim, Mesâcid, 5/195.

(43) Buhari, Mevakîtu's-Salât, 9/31; Müslim, Salâtu'l-Musafîrîn, 6/389; afiî,
Risale, no: 873.

(44) Müslim, Salâtu'l- Musafirîn, 6/285; afiî, Risale, no: 872 (Buhannin de ri-

vayet ettiini söyler, ama bu doru deildir).
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. 'sh ^û v> otf,

49. Ömer b. Hattab'dan: «Namaz klmak için günein dodu-
u ve batt âm beklemeyiniz. Çünkü eytan, doarken ve batar-

ken günele beraberdir.» te bu yüzden Hz. Ömer bu saatlerde
namaz klanlar döverdi. 45

50. Sâib b. Yezîd'den, Ömer b. Hattab'n ikindiden sonra na-

maz klmaya gelenleri dövdüünü gördüü rivâvet edildi.

(45) Bu ekilde merfu olarak rivayet etmitir. Olu Abdullah, merfu yapmtr.
Buhari, Bedu'l-Halk, 59/11 bir hadisin parças olarak); Müslim, Salâtu'l-

Musafirin, 6/290.
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1. Cafer b. Muhammed babasndan naklediyor. Resûlullah'm
(s.a.v.) cenazesi gömlei üzerinden çkarlmadan ykand.1

: dâ . £j cJ? ^ |£ <ta j^j t& ^ : Lj'iî
', ^yv -f ^
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2. Ummü Atyye el-Ensarî anlatyor: Kzm vefat ettii za-
man, Resûlullah (s.a.v.) bize gelerek:

«— Onun suyuna sidr koyun, üç defa, veya be defa
yahut daha fazla ykaynz. Son ykayta da bol miktarda
veya biraz kâfur sürünüz. iniz bitince bana haber verin.»
buyurdu. imizi bitirince kendisine haber verdik, bunun üzerine
bize izarn (beldenaa giyilen bir nevi etek) vererek: Bunu sa-
rnz.» buyurdu.2

(1) bn Abdilber der ki: "Muvatta ravileri, mürsel olarak rivayet etmitir. Saîd
b. Ufeyr ise, Aie'den, rivayet eder."

(2) Buharî, Cevaiz, 23/7; Müslim, Cevaiz, U/36.
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3. Abdullah b. El» Bekir'den: Umeys'in kz Esma, Hz. Ebû Be-

kir vefat ettii zaman onu ykad. Daha sonra da orada bulunan

muhacirlere:

«— Ben oruçluyum, hava da çok souk, acaba ykanmam gere-

kir mi?» diye sordu. Onlar da:

*— Hayr!» diye cevap verdiler.3

ip ^Jj . ip ciu %\ : 'o^ijL: pU >I
fer
ö f& > ^'^j - 1

, ^ ^ yj % . & a ^ -*i^ ö- vi «^ ;^

4. îmam Mâlik baz alimlerin öyle dediklerini duymutur:
Bir kadn vefat eder, onu ykayacak baka bir kadn, yakn arka-

balarndan (mahremlerinden) herhangi bir kimse veya vefat eden

kadnn kocas da bulunmazsa eline, yüzüne toprakla mesh edile-

rek teyemmüm yaptrlr.

îmam Malik'den: Bir adam vefat eder de onu ykamak için sa-

dece kadn bulunursa o takdirde adama teyemmüm yaptrlarak
defnedilir.

îmam Malik'den: Cenaze ykamann bize göre belli ekli yok-

tur, önemli olan ykanp temizlenmesidir.

(3) eybanî, 305.

Bu hadiste geçen, Umeys kz Esma, Hz. Ebubekir'in hanmdr.
Hanefi Mezhebine göre, kadn kocasn ykayabilir.
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5. Hz. Aie'den: Resûlullah (s.a.v.) pamuktan dokunmu, in-

ce, beyaz, üç kat bezle kefenlendi. Ayrca üzerinde gömlek ve sark
da yoktu. 4

( jî ^ ttJ Ö «# v^J ) vi^ Û* = J • "Sj^.

6. Yahya b. Saîd anlatyor: Duyduuma göre Hz. Ebû Bekir
hastaland zaman Hz. Aie'ye, Resûlullah'n (s.a.v.) kaç kat ke-
fene sarldn sordu, O da:

«— Pamuktan dokunmu, ince, beyaz üç kat kefenle sarld.»
diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir üzerine (krmz
çamur veya zaferan sürülmü), elbiseyi iaret ederek:

m— Alm bunu ykayn, iki kat daha bularak beni bununla ke-
fenleyin.» dedi. Hz. Âie:

*— Bu eski elbiseyle mi?» diye sorunca, Hz. Ebû Bekir:

«— Yaayanlar yeniye ölülerden daha çok muhtaçtrlar. Nasl
olsa çürüyüp gidecek onun için yeni olmas gerekmez.»5

(4) Buharî, Cenaiz, 23/19; Müslim, Cenaiz, 11/45

(5) Buharî, Cenaiz, 23/94.
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7. Abdullah b. Amr b. As anlatyor: Ölü, bir gömlek, bir izar

(etek), bir de bunlarn üzerine üçüncü kat bir bezle kefenlenir. Bu
üç kat bulunmaz da sadece bir kat kefen bulunursa onunla yetini-

lir.
6

(6) eybanî, 305.
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8. îbn ihab'dan: Resûlullah (s.a.v.), Hz. Ebû Bekir ve Hz.
Ömer cenazenin önünde yürürlerdi. Sonra gelen halifeler ve Ab-
dullah b. Ömer de ayn ekilde cenazenin önünde yürürlerdi.7

9. Abdullah b. Hedîr'in olu Rebîa'dan: Cah'n kz Zeyneb'n
cenazesinde Hz. Ömer'in cemaati cenazenin önünde yürüttüünü
gördüm.8

10. Hiam b. Urve'den: Her cenazede babam mutlaka önde
görürdüm. Daha sonra Bakî mezarlna gelir, cenazenin en so-

nundaki gelinceye kadar orada otururdu.

. &JI

11. îbn ihab; «Cenazenin arkasnda yürümek sünnete uy-
gun deildir.» demitir.

(7) îbn Abdilber der ki: "Bu hadis, Muvatta'da ravilere göre bu ekilde mürsel-
dir." Îbn Ömer'den mevsul olarak rivayet edilmitir: (Ebu Davud, Cenaiz,
20/44; Tirmizî, Cenaiz, 8/26; Nesaî, Cenaiz, 21/56; îbn Mace, Cenaiz, 6/16).

Ayrca bkz. eybanî, 307.

(8) eybanî, 308.
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4. CENAZEYE ME ALEYLE KATILMAK
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12. Hiam b. Urve'den: Hz. Ebû Bekir'in kz Esma, ailesine:

«— Öldüüm zaman kefenimi buharlaym, sonra bana da ha-

nut (güzel kokulu eyler) sürünüz. Kefenimi hanutlamaym, cena-

zeme de me'aleyle katlmayn» diye vasiyet etti.

. dUj l£)U cJ^. : ^^ki Jü

13. Saîd b. Ebû Saîd el-Makburî'den: Ebû Hüreyre ölümün-
den sonra cenazesine me'aleyle katlnmamasn vasiyet etti.

Yahya da bu konuda: «îmam Mâlik'in de böyle eyleri ho kar-

lamadn duymutum» der.9

(9) eybanî, 309.
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14. Ebû Hüreyre anlatyor: Resûlullah (s.a.v.), Habe kral
Eshamenin (Habe Necaî'sinin) vefat ettii gün durumu ashab-
na bildirdi. Hemen namazgâha giderek saf oldular. Resûlullah

(s.a.v.) dört tekbirle Eshamenin namazn kldrd.10

M t t

(10) Buhar, Cenaiz, 23/4; Müslim Cenaiz, 11/62.
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15. Huneyfin torunu Ebû Ümame b. Sehl anlatyor: Yoksul
bir kadn hastalanmt, durum hemen Resûlullah'a (s.a.v.) haber
verildi. Hz. Peygamber dükünleri ziyaret eder, onlarn hal ve ha-
trlarn sorard. Bu sefer:

«— Ruhunu teslim edince bana haber verin. » buyurdu.
Cenazeyi gece hazrladlar, fakat o saatte Hz. Peygamber i rahat-
sz etmeyi uygun bulmayarak sabah beklediler. Sabah olunca,
onlar Hz. Peygambere bildirildi. Resûlullah (s.a.v.):

«— Bana haber verin demedim mi?» diye çknca ashab:

«— Ya Resûlullah! Seni uyandrp geceleyin cenazeye götür-
meyi uygun bulmadk.» diye karlk verdiler. Bunun üzerine saf
yaptlar, dört tekbirle namaz cemaat halinde kldlar.11

Jl ^ SJ4 jyil & & $ ^ ^ ^'^J - V%

16. îmam Mâlik, Ibn Hiam'a Cenaze namaznn tamamna
yetiemeyen kimsenin ne yapmas gerektiini sordu. O da «Yeti-
emedii ksm kaza eder.» diye cevap verdi.1 1(8

(11) îbn Abdilber derki: "Bu hadisin mürsel oluunda, Müvatta'da Malike kar
gelinmemitir."

Ebu Hureyre'den manaca mevsul olarak gelmitir.
Buharî, Salât, 8/72; Müslim, Cenaiz, 11/71.

(11/a) Bu kaza, sadece tekbirler alnarak yaplr; Dualar okunmaz.
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17. Ebû Saîd el-Makburî anlatyor: Ebû Hüreyre'ye: «Cenaze
namaznda nasl dua ediyorsun?» diye sordum. Ebû Hüreyre:

«— Anlataym.» dedi ve öyle devam etti: Cenazenin çkt ev-

den itibaren ona refakat ederim. O musalla (tana) konunca tek-

bir alrm, Allah'a hamd ederim (sübhaneke okurum), Resûlul-
lah'a (s.a.v.) salavat getiririm, daha sonra da u duay okurum:
«Allahm o senin kulundur, kulunun ve cariyenin oullandr. Sen-
den baka ilâh olmadna, Muhammed'in senin kulun ve resûlün
olduuna ehadet ederdi. Sen onun durumunu daha iyi bilirsin.

Allahm, eer o iyi bir kimseyse iyiliini artr, kötü kimseyse kötü-

lüklerini affet. Allahm, onun ecrinden bizi mahrum brakma, on-

dan sonra bizi doru yoldan artma.»12

18. Saîd b. Müseyyeb anlatyor: Ebû Hüreyre'nin arkasnda
henüz mükellef olmam bir çocuun cenaze namazn klyor-

(12) eybanî, 311.
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dum. Ebû Hüreyrenin öyle dua ettiini duydum: «Allah'm, onu
kabir azabndan koru!»13

19. Nâfi anlatyor: Abdullah b. Ömer cenaze namazlarnda
Kur'an'dan hiçbir ey okumazd.

(13) Mükellef olmayan bu çocua kabir azabnn da olmamas gerekir. Ebû Hü-
reyre'nin bu ekilde dua etmesinin sebebi, kabir azabnn iddetini belirt-

mek içindir.



7. CENAZE NAMAZININ SABAH NAMAZINDAN SONRA
ORTALIK AYDINLANINCA,AKAM NAMAZINDAN
SONRA DA GÜNEN SARILII KAYBOLUNCAYA
KADAR KILINMASI

20. Huveytb'n torunu Abdurrahman b. Ebî Sufyan'm azatl-
s Muhammed b. Ebî Harmele den: Ebî Seleme'nin kz Zeynep ve-
fat ettii zaman Tark, Medine valisi idi. Zeynebn cenazesi sabah
namazndan hemen sonra getirildi. Baki kabristanna defnedildi.
Tark o gün, cenazenin geç kalmamas için sabah namazm daha
erken kldrant.

Ibn Ebî Harmele demitir ki: Abdullah b. Ömer'in, ailesine:
«Ya cenazeniz için imdi namaz klarsnz, ya da güne yükselince-
ye kadar ertelersiniz» dediini iittim.

21. Nâfi'den: Abdullah b. Ömer, «ikindi ve sabah namazlar
vaktinde klnrsa, bu vakitlerden sonra cenaze namaz da
khnabilir» dedi.14

(14) eybanî, 313.

MUVATTA.C.I, F.25
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8. CENAZE NAMAZININ MESCDDE KILINABLMES
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t
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22. Ömer b. Ubeydullah'n azatls Nadr anlatyor: Rasû-
lullah'n hanm Hz. Aie, Sa'd b. Ebî Vakkas vefat ettii zaman
dua etmesi için cenazesini mescide; kendi yanna getirmelerini

istedi! Ashaba cenazenin mescide götürülmesi pek ho gelmedi.

Bunun üzerine Hz. Aie:

b. Beyda'mn namazm mescidden baka bir yerde mi kld sanki!»
15

23. Abdullah b. Ömer: «Ömer b. Hattab'n cenaze namaz mes-
cidde klnmt» demitir.16

(15) îbn Abdilber derki: "Muvatta'da, ravilerin çouna göre bu ekilde
munkat'dr."
Müslim (Cenaiz, 11/99), mevsul olarak nakleder.

(16) eybanî,314.
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9. CENAZE NAMAZINI CEMAATLE KILMAK
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24. imam Mâlik'den: Duyduuma göre Osman b. Affan, Ab-
dullah b. Ömer ve Ebû Hüreyre, Medine'de cenaze namazlarn
kadn—erkek cemaat halinde klarlard. Erkekler imamn arka-

snda, kadnlar da onlarn arkasnda safyapard.
>

25. Nâfi den: Abdullah b. Ömer, cenaze namaznda selâm ve-

rirken sesini yamndakine de duyururdu.

.
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26. Nâfi'den: Abdullah b. Ömer: «Abdestsiz cenaze namaz k-
lnmaz.» derdi. Yahya'dan: îmam Mâlik: lim ehlinden hiçbirinin
veled-i zina (piç) ve annesinin cenaze namazlarnn klnmyaca-
gna dair birey söylediklerine ahit olmadm.» dediini iittim.
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10. ÖLÜNÜN DEFNEDLMES
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27. îmam Malik anlatyor: Duyduuma göre Resûlullah

(s.a.v.) pazartesi günü vefat etti. Sal günü defnedildi. Ashap na-

mazn cemaatsiz olarak münferiden kldlar. Hiçbir kimse onla-

ra imam olmad. Ashaptan bir ksm minberin yanna, bir ksm
da Bakî' kabristanna defnedelim, dediler. Tam bu srada Ebû
Bekr es-Sddîk geldi. Ben Resûlullah'n (s.a.v.): «Hiçbir pey-
gamber yoktur ki ruhunu teslim ettii yere defnedilme-
sin.» buyurduunu duydum,» dedi. Bunun üzerine derhal oraya
bir mezar kazld. Resûlullah'n (s.a.v.)ykanmas esnasnda üze-

rindeki gömlei de çkarmak istediler, «Gömlei çkarmayn!» di-

ye bir ses duydular. Böylece cenaze, üzerindeki gömlekle ykan-
d. 17

. M jp;i jiJî < âsi:

28. Hiam b. Urve, babasndan naklen anlatyor: Medine'de

iki adam vard. Bunlardan biri kazd mezarlara lahd yapar, di-

eri yapmazd. Hz. Peygamber vefat edince Ashap: «Hangisi önce

(17) îbn Abdilber derki: "Bu hadisin, bu tarzda rivayet edildiini hiçbir ekilde

bilmiyorum. Sadece Malik'e ulatna göre ifadesi vardr."
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gelirse Resûlullah'n (s.a.v.) mezarn o kazsn.» dediler, önce,
kazd mezarlara Iahd (mezar çukuru) yapan geldi. Böylece Hz.
Peygamber'in mezar da lahdli oldu.18

. çhpA jJj^ J*. gg^ 0>
:
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29. Resûlullah'n (s.a.v.) hanm Ümmü Seleme'den «Kazma
seslerini duyuncaya kadar, Resûlullah'n (s.a.v.) vefat ettiine
inanamadm.»19

30. Yahya b. Saîd'den: Hz. Aie dedi ki: Rüyamda odama üç ta-

ne ay dütüünü gördüm. Bunun üzerine rüyam hemen Hz. Ebû
Bekr'e anlattm.

Resûlullah (s.a.v.) vefat edince benim odama defnedildi. Hz.
Ebû Bekr bana:

«— Rüyanda gördüün aylarn biri ve en hayrls!» dedi.

. ^ Û3j : <L.dl jfîUj .^ U# , jfjj J
31 . îmam Malik, güvenilir pekçok kiiden öyle naklediyor:

Sa'd b. Ebî Vakkas ve Amr b. Nufeyl'in torunu Said b. Zeyd, Medi-
ne yaknlarndaki Akik mevkiinde vefat ettiler. Bunun üzerine Ce-

nazeleri Medine'ye getirilerek orada defnedildiler.

(18) lbn Mace, Cenaiz, 6/40 (bn Abbas'tan).

(19) îbn Abdilber der ki: "Bu hadisi, Ummu Seleme'den deil, Aie'den muttasl
olarak biliyorum."
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.

32. Hiam b. Urve, babasndan naklediyor: Mezarmn Bakî
kabristannda olmasn istemem. Baka yere defnedilmem benim
için oraya defnedilmemden daha sevimlidir. Çünkü benimki ya
zalim birinin yerinde olacak ki onunla beraber bulunmay iste-

mem, ya da salih birinin yerinde olacak, benim için onun kemikle-
rinin yerinden çkarlmasna da gönlüm raz olmaz. 20

(20) Bakî mezarlnda yer mahdut olduundan en son kazlan mezarlar çok de-
fa eski bir mezar yeri oluyordu. Yukarda zikredilen durumla bu kastedil-

mektedir.
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11. CENAZE GEÇERKEN AYAA KALKMAK VE MEZAR
ÜZERNE OTURMAK
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33. Ali b. Ebî Talib anlatyor: Resûlullah (s.a.v.), cenaze geçer-

ken ayaa kalkar, geçince otururdu.21

34. imam Malik'den: Duyduuma göre Ali b. Ebi Talib mezar-

lara ban koyar ve üzerlerine uzanrm.

îmam Malik öyle demitir: Mezarlar üzerine oturmak yasak-

lanmtr. Benim kanaatime göre bu yasak, mezarlar kirletme-

mek için olsa gerek.

. g& J*. Jh >î 'j* ü . jiiii * 3*^ ^^ fod

35. Sehl b. Huneyfin olu Ebû Ümame'den: Biz cenazeye kat-

lr, cemaatin tamam kabrin bana gelinceye kadar oturmazdk.

(21) Müslim, Cenaiz, 11/82. Ayrca bkz. eybanî, 310.
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12. ÖLÜNÜN ARKASINDANALAMAK
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, 36. Cabir b. Atk anlatyor: Resûlullah (s.a.v.), Abdullah b.

Sabit'i ziyarete gelmiti, onu baygn bir vaziyette buldu. Seslendi,

fakat cevap alamad. Bunun üzerine: «nna lillahi ve inna iley-

hi raciûn s Biz Allah için ve onun rzasn kazanmak için

yayoruz, mutlaka yine onun huzuruna varacaz.» buyur-

du ve: «Ebû Rebî' sana yetiemedik!» diye ilave etti. Durumu
gören kadnlar, derhal barp alamaya baladlar. Cabir de
onlar susturmaya çalyordu. Resûlullah (s.a.v.): «Dokunma
onlara! Yalnz rahatlaynca alamasnlar» buyurdu. Orada
bulunanlar;

«— Rahatlamak ne demektir, ya Resûlallah?» diye sorunca

Hz. Peygamber:
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«— Ruhunu teslim ettii zaman!» diye cevap verdi. Abdul-

lah b. Sabit in kz:

«— Mutlaka ehit olman isterdim, çünkü sefer hazrlklarn
tamamlamtn.» deyince Resûlullah (s.a.v.):

«— Allah herkese niyetine göre verir, Siz kimleri ehit
kabul ediyorsunuz?» buyurdu. Oradakiler:

«— Allah yolunda ölenler!» diye cevap verdiler. Resûlullah
(s.a.v.) onlara öyle mukabelede bulundu: «Allah yolunda ölen-
lerin dnda yedi türlü ehit vardr: Taûn hastalndan
ölen ehittir, suda boulan ehittir, zâtül-cenh hastaln-
dan ölen ehittir. Karn arsndan ölen ehittir, yangnda
ölen ehittir, ykk altnda ölen ehittir, doumda ölen ka-
dn ehittir.»22

^ gfc
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37: Abdurrahman'n kz Amre anlatyor: Mü'minlerin annesi

Hz. Âie'ye, Abdullah b. Ömer'in:

«—Yaayanlarn alamas yüzünden ölüye azap edilir.» dedi-

i nakledilince Hz. Âie:

M— Ebû Abdurrahman' Allah affetsin, o yalan söylemez, fa-

kat ya unuttu, ya da hata ediyor. Bir defa Resûlullah (s.a.v.) bir

(22) Ebu Davud, Cenaiz, 20/10, Nesaî, Cenaiz, 21/14.

Hadis-i erifle ehit olduu bildirilen yedi grup kimseler müslümanl
yaayan kimselerdir. Yoksa sadece ismi müsîüman olup slam'n emirleri-

ni yapmayan kimseler bu kutsal dereceye nail olamazlar. ehitlik rütbesi

Allah'n, sevdii kullarna verdii bir mükâfattr. Hadiste bildirilen ölüm
sebeplerinden birine düçar olmasayd, Allah'a daha nice kulluk yapacak,

hayr ameller ileyecekti. Bu tarz ölüm sebepleri ömrünü kesip yapaca
ibadetlerden mahrum brakt için Allah mükâfat olarak ona ehitlik de-

recesi veriyor.
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Yahudi ailesine urad, onlar ölen bir aile fertleri için alyorlard.
Bunun üzerine Hz. Peygamber: «Siz ona alyorsunuz, fakat u
anda ona kabrinde azap ediliyor.» buyurdu.23

(23) Buhari, Cenaiz, 23/33; Müslim, Cenaiz, 11/25. Ayrca bkz. eybanî, 320.

Yahudi kadna kabrinde azap edilmesi, Ebû Abdurrahman'n anlad gi-

bi, yaayanlarn onun için alamasndan deil, slâm' kabul etmeyerek
Yahudi olarak ölmesindendir.
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13. BAA GELEN FELAKETLERN ECRN ALLAH'TAN
BEKLEMEK

38. Ebû Hüreyre Resûlullah'm (s.a.v.) öyle buyurduunu
naklediyor: «Üç çocuu ölen bir müslümana cehennem azab
dokunmaz. Ancak Allah'n and gerei (ya oradan geçer-
ken ya da cehennemde az bir müddet kalarak) azab hisse-
der.» 24

- -

39. Ebû Nadr es-Selemî'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-
mutur: «Üç çocuu ölen her müslüman eer olanlara srf
Allah rzas için sabretmise bu çocuklar, cehenneme kar
birer kalkan olarak onu korurlar.» Bunu duyan oradaki bir

kadn:

«-iki çocuu ölen kimseye de ayn ey olur mu, ya Resûlal-
lah? deyince Resûlullah (s.a.v.):

(24) Buharî, Cenaiz, 23/6; Müslim, el-Birr ve's-Sla, 45/150.

Allah'n andndan maksat: «çinizden cehenneme uramayacak hiç bir

kimse yoktur. Bu, Rabbn için kesinlemi bir hükümdür.» (Meryem sûre-
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«— ki çocuu ölene de olur» buyurdu.

40. Ebû Hüreyre, Hz. Peygamberin öyle buyurduunu nakle-
diyor: «Mü'min, çoluk çocuuna ve akrabalarna gelen felâ-

ketlere ölünceye kadar sabrederse» onun hiçbir günah
kalmaz.»

(25) Müslim, el-Birr ve's-Sla, 45/152.
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14. BAA GELEN FELAKETLERN ECRN ALLAHTAN
BEKLEMENN FAZLETYLELGLDER
RVAYETLER

41 . Muhammed b. Ebû Bekr'in torunu Abdurrahman b. Ka-
sm'dan: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur: «Müslümanlar
benim bama gelen musibetlere bakarak, kendi karla-
tklar musibetlere kar güç bulsunlar.»

dj |j 4 û : '<i >î usr . jûî^ &ü ^ » : Jû ^ A &y 'J s |£

42. Ümmü Seleme den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmu-
tur: «Kimin bana bir musibet gelir de Allah Teâlâ'nn em-
rettii gibi: «Allah ve onun rzasn kazanmak için yayo-
ruz. Mutlaka gene onun huzuruna varacaz. Allahm bu
musibetin ecrini bana ver, bana kaybettiimden daha ha-
yrlsn ver!» diye dua ederse Allah mutlaka onun duasn
kabul eder» Ebû Seleme vefat edince, ben de bu ekilde dua et-

tim. Sonra da kendi kendime: «Ebû Seleme'den daha hayrls kim
olabilir ki?» diye umutsuzluumu dile getirdim. Demek ki varm.
Cenab Allah, Ebû Seleme vefat edince benim Resûlullah'la
(s.a.v.) evlenmemi nasip etti.

26

(26) Müslim, Cenaiz, 11/4.
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43. Kasm b. Muhammed anlatyor: Karm vefat etmiti, Mu-
hammed b. Kâ'b el-Kurazî ta'ziyeye gelerek bana unlar anlatt:

srail oullarndan âlim, anlayl, ibadetine dükün müctehid bir

adam vard. Bunun bir de hanm vard. Birbirlerini çok seviyor-

lard. Bir gün kadn vefat etti. Adam çok üzüldü; üzüntüsünden
eve çekilip kapy kapatt, halktan tamamen uzaklat, öyle ki evi-

ne hiç kimse girip çkmaz oldu. Bu durumu duyan bir kadn gele-

rek kapcya:

«— Ona iim dütü, bir fetva soracam, ancak mutlaka ken-

disiyle görümem lâzm! dedi. Kapya gelen herkes dönüp gittii

halde, kadn kapdan ayrlmyor ve:

«— Mutlaka kendisiyle görümem lâzm!» diye diretiyordu.

Kapc durumu içerdeki zata bildirerek:

«— Burada bir kadm var, sizden bir ey sormak istiyor ve mut-
laka görümem art diyor. Herkes dald halde o hâlâ kapdan
ayrlmad.» dedi. Bunun üzerine hanm vefat eden zat:

«— Aln içeri!» diye emir verdi. Kadn içeri girdi.



18 I CENAZELER KITAM 399

«— Ben size bir konuda bir ey danmak için geldim!- diye

söze balad. Adam:

«— Nedir o mesele?» dedi. Kadn anlatt:

«— Ben komularmdan bir kadndan (ödünç olarak) bir süs

eyas almtm. Bunu bazen giyer, bazen de ödünç olarak baka-
larna verirdim. Bir zaman sonra sahibi bu zinet eyasn geri ver-

memi istedi. Geri vereyim mi?»

Âlim zat:

«— Evet mutlaka vermelisin!» diye cevap verince kadn:

«— Ama bu bende hayli zaman kald!» diye mukabele etü.

Adam:

«—Aldn gibi vermen de lâzmdr.» dedi, kesti att. Kadn:

«— Mademki öyle, Allahu Teâlâ'nm sana ödünç olarak verip

de, sonra hakl olarak geri ald eye (hanmna) neden böyle üzü-

lüyorsun?» diyerek asl maksadn belirtti.

Alim zat durumdan ibret alarak kadn vastasiyle doruyu
gördü.
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15. KEFEN SOYUCULUUNVEBAL

V*- ^ 4 o? **** J^y^ * o* J^t cr^-^ ~ tl

-

44. Abdurrahman'n kz Amre'den: Resûlullah (s.a.v.), mezar
soygunculuu yapan kadn ve erkee lânet etmitir.27

^ Jyi LilîT ^ J^JI ^jj îiîli 'J Ût fcl • dUU ^ - to

45. Hz. Âie'den: Hayatta bulunan bir müslümamn herhangi
bir kemiini krmak nasl günahsa, ölü bir müslümamn kemiini
krmak da ayn ekilde günahtr.28

(27) bn Abdilber derki: "Âie'den müsned olarak rivayet edilir."

(28) Ebu Davud, Cenaiz, 20/58; tbn Mace, 6/63.
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16. CENAZEYLELGL ÇETL RVAYETLER
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46. Hz. Aie'den: Resûlullah (s.a.v.) vefatndan önce gösüme
yasland, kulak verdim öyle dua ediyordu: «Allahm beni affet»

bana ac ve beni yüce makama kavutur.»29

imam Mâlike Hz. Âie'nin öyle dedii ulamtr:

«— Hiçbir peygamber ölüp ölmemek konusunda muhayyer
braklmam deildir.» Onun bu sözünden sonra: «Allahm beni
yüce makama kavutur» diye dua ettiini duyunca artk vefat

edeceini anladm. 30

• ^ J»i u? u# u| • Ur^Ü ^ « cA fc] jfcsJ y »> s Jli
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47. Abdullah b. Ömer, Resûlullah'n (s.a.v.) öyle buyurduu-
nu nakletmektedir: «Sizden biri vefat ettii zaman sabah, ak-

am makam kendisine gösterilir. Eer cennetlikse cennet

(29) Buhar, Megâzî, 64/83; Müslim, Fedâilu's-Sahâbe, 44/85.

(30) Buhar, Megâzî, 64/83; Müslim, Fedâilu's-Sahâbe, 44/87.

MUVATTA, C.I, F.26
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ehli olarak, cehennemlikse cehennem ehli olarak... öyle
denir: te kyamete kadar kalacan yerin.» 31

• - Uiî « & ^ • v~ , >;v iisru $ js: : Jî ^ i
48. Ebû Hüreyre, Hz. Peygamberin öyle buyurduunu nak-

letmitir: «Âdem olunun kuyruk sokumu hariç bütün bede-
ni toprakta çürür. Çünkü Ademolu kuyruk sokumundan
meydana geldi, yine oradan vücut bulacak.»32

49. Kâ'b b. Malik naklediyor: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-
mutur: «Mü'minin ruhu ku gibidir. Öldükten sonra tekrar
dirilecei güne kadar cennetteki aaçlardan yer, içer.»33

iljj . ;;û L^î . ^ lJ ûi : Juîj iiji , -i jû , ju^ <in

-

50. Ebû Hüreyre, Resûlullah in (s.a.v.) öyle buyurduunu
naklediyor: «Cenab Allah öyle buyurmaktadr: Kulum
bana kavumaktan holanrsa ben de ona kavumaktan
holanrm, kulum bana kavumay istemezse ben de ona
kavumay istemem.»34

(31) Buhar, Cenaiz, 23/90; Müslim, Cennet, 51/56.

(32) Müslim, Fiten, 52/142.

(33) Nesaî, Cenaiz, 21/117; îbn Mace, Zühd, 37/32.

(34) Buhar, Tevhîd, 97/35.



/ 6 l CENAZKIJCR KITA lil 4 03

f I I . « I

^ ak v y& i!uJ jiî y «jji > . >j ^ j , ;j ^
_^«Jl ^ilj . U ^Jl «ili J^li . <j U l^Ui • J>-^JI oU 111» ^JUJl

51. Ebû Hüreyre naklediyor: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-
mutur: «Hayatnda hiçbir iyilik yapmam olan adamn bi-

ri, ailesine kendisi öldükten sonra bedeninin yaklp külle-
rinin yarsn karaya, yarsn da denize savrulmasn vasi-

yet etti. Allah'a yemin ederim ki, eer onu ele geçirmeye
kadir olursa, ona âlemlerden hiçbirine etmedii bir ekil-
de azab edecektir. Adam ölünce ailesi vasiyetini tuttu. Bu-
nun üzerine Cenab- Allah karalara emretti, adamn külle-
ri derhal topland, ayn ekilde denizlere de emretti, deniz-
de bulunanlar da topland. Sonra da adama:

«— Bunu niçin yaptn?» diye sordu. Adam:

«— Sen daha iyi bilirsin, ama senden korkumdan yap-
tm!» diye cevap verince adam affetti.»35

gÖ & . *0Î jî Stj$ . çM e> *U 'cK » : JÛ gjg 41

52. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur:
«Herkes tpk deve yavrusunun anasndan eksiksiz dodu-u gibi slam ftrat üzere doar. Sonradan ailesi onu yahu-
di veya hristiyan yapar. Yeni doan deve yavrusunda bir
eksiklik görmek mümkün mü?» Orada bulunanlar, Hz. Pey-
gamber'e:

(35) Buhar, Tevhîd, 976/35; Müslim, Tevbe, 49/24.



404 MAM malik i muvatta

«— Henüz sabi iken ölen çocuk hakknda ne buyurursunuz?»
diye sordular. Peygamberimiz:

m— Allah onlarn yaptklarn en iyi bilendir!» diye kar-
lk verdi. 36

53. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur:
«nsan birinin kabrine urayp 'Keke bu ölünün yerinde
ben olsaydm' demedikçe kyamet kopmayacak»37

&^ >ûi ttJij . A ^j Jj , uîîj ui'j bf %sl -
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54. Ebû Katade b. Rib'î öyle anlatmtr: Resûlullah'n
(s.a.v.) yamndan bir cenaze geçiyordu:

« Hem kurtuldu, hem de kendisinden kurtulundu.» bu-
yurdu. Yanndakiler:

«— Bu ne demek ya Resûlallah?» diye sorunca, Efendimiz öy-
le buyurdu: «Mü'min bir kimse ise dünyann eza ve meakka-
tinden kurtularak Allah'n rahmetine kavumutur. Gü-
nahkâr bir kimse ise, dünyada kalanlar, memleketler,
aaçlar ve hayvanlar ondan kurtulmutur.»38

Ömer b. Ubeydillah'n azatls Ebû Nadr'dan: Osman b.

Maz'un vefat ettii zaman Resûlullah (s.a.v.) cenazesine katla-

(36) Buharî, Kader, 82/3; Müslim, Kader, 46/24.

(37) Buharî, Fiten, 92/22; Müslim, Fiten, 52/53.

(38) Buharî, Rkâk, 81/42; Müslim, Cenaiz, 11/61.
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Dünyada hiçbir kötülüe bulamadan gittin» buyur-
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55. Hz. Aie anlatyor: Resûlullah (s.a.v.) bir gece kalkt, elbi-

selerini giydi ve dar çkt. Hemen cariyem Berire'ye takip etme-
sini söyledim. Bakî mezarlna kadar gitmi, oraya hayli yakn
bir yerde bir süre durduktan sonra dönüp geldi. Berire ondan önce
gelerek durumu bana haber verdi. Sabaha kadar kendisine birey
söylemedim. Daha sonra olanlar hatrlatnca, öyle buyurdu:
«Bakî mezarlnda medfun bulunanlara dua etmek için
gönderildim.»40

> Ulvî . \j>J : Jl; i;;;* d 'J^ ^ « ^ ^o^j -

56. Ebû Hüreyre'den: Cenazelerinizi kaldrmakta elinizi ça-

buk tutunuz. Eer ölen kimse iyi biri ise bir an önce onu rahatlat-m olursunuz, kötü biri ise omuzunuzdan yükü atm olursu-
nuz.41

(39) îbn Abclilber, bu hadisi Aie'c', . mevsul olarak rivayet etmitir.

(40) Nesaî, Cenaiz, 21/103.

(41) îbn Abdilber der ki: "Kavilerin çou, bu ekilde mevkuf olarak rivnyot

etmitir. Merfu olarak da rivayet edilir: Bhnrî, Cenaiz, 23/52; Müslim, Ce-

naiz, 11/50. Ayrca bkz. eyhaî, 30G.
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